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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 26.04.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03686/RM1418/56 RM_M 0 Schválení programu 56. schůze rady města dne 

26.04.2016 

28 

03687/RM1418/56 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

03688/RM1418/56 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

45 

03689/RM1418/56 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

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

45 

03690/RM1418/56 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

45 

03691/RM1418/56 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

28 

03692/RM1418/56 RM_M 4 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Kamila 

Bednáře a Ing. Davida Pflegera, členů 

zastupitelstva města, do Spojených států 

amerických (Louisiana, Shreveport) ve dnech 11.-

16.11.2015 

72 

03693/RM1418/56 RM_M 27 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc březen 2016 

25 

03694/RM1418/56 RM_M 51 Změna sídla oblasti Ostrava Jih Městské policie 

Ostrava 

25 

03695/RM1418/56 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Obnova vozového parku MP 

Ostrava”, poř. č. 69/2016 

25 

03696/RM1418/56 RM_M 35 Příprava projektu “Energetické úspory - ZŠO, 

Zelená” financovaného z Operačního programu 

Životní prostředí 

50 

03697/RM1418/56 RM_M 36 Příprava projektu “Výměna oken budovy radnice 

městského obvodu MOaP” financovaného z 

Operačního programu Životní prostředí 

50 

03698/RM1418/56 RM_M 38 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Rekonstrukce chodníků a trolejbusových 

zastávek ul. Hornopolní” v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

50 

03699/RM1418/56 RM_M 78 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a 

Fifejdy II 2016” v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 

50 

03700/RM1418/56 RM_M 80 Spolufinancování akce “Výměna oken ZŠ 

Gebauerova” z důvodu havarijního stavu 

50 

03701/RM1418/56 RM_M 63 Podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu 

mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia 

v rámci programu INTERREG V-A Česká 

republika – Polsko na projekt Jarmark CZ-PL 
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03702/RM1418/56 RM_M 74 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 

projektu Dětská skupina „Jesličky“ v rámci 35. 

výzvy Operačního programu Zaměstnanost 

50 

03703/RM1418/56 RM_M 77 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z 

Integrovaného regionálního operačního programu 

výzvy č. 18 - Podpora bezpečnosti dopravy a 

cyklodopravy pro projekt na zřízení “Spojovacího 

chodníku podél ulic Novoveská a Novinářská” 

50 

03704/RM1418/56 RM_M 54 Návrh na udělení Čestného občanství města 

Ostravy, udělení Ceny města Ostravy in 

memoriam a udělení Ceny města Ostravy 

01 

03705/RM1418/56 RM_M 65 Snížení neinvestiční účelové dotace - dodatek k 

Dotační smlouvě ev. č. 0018/2016/KP ze dne 

5.1.2016 

01 

03706/RM1418/56 RM_M 66 Žádost o státní účelovou investiční dotaci 

Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS 

ČR na pořízení 2 ks dopravního automobilu 

01 

03707/RM1418/56 RM_M 37 Návrh na personální změnu v komisi pro sport a 

volný čas, změnu názvu komise pro děti a mládež, 

schválení náplně činnosti komise pro IT/IS a 

doplnění náplně činnosti komise pro rodinnou 

politiku 

28 

03708/RM1418/56 RM_M 62 Přehled písemností adresovaných radě města a 

zastupitelstvu města za období od 25.02.2016 do 

20.04.2016 

28 

03709/RM1418/56 RM_M 79 Návrh na jednostranné započtení vzájemných 

pohledávek 

28 

03710/RM1418/56 RM_M 64 Žaloba o zaplacení smluvních pokut 28 

03711/RM1418/56 RM_M 32 Návrh na účast statutárního města Ostravy na 

mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí Expo Real 2016 v Mnichově 

38 

03712/RM1418/56 RM_M 33 Podání žádosti o dotaci z Integrovaného 

regionálního operačního programu pro projekt 

“Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” 

38 

03713/RM1418/56 RM_M 53 Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 

“Ekotermo IV” v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, dodatek č.1 ke smlouvě 

č.14204193 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR 

38 

03714/RM1418/56 RM_M 58 Návrh smlouvy o marketingové kampani s 

leteckou společností Ryanair a se Statutárním 

městem Olomouc 

38 

03715/RM1418/56 RM_M 67 Předběžný souhlas s účastí statutárního města 

Ostravy v mezinárodním projektu COST s názvem 

“Disaster resilience metrics and modelling for 

cities” 
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03716/RM1418/56 RM_M 69 Informace o finančním ukončení projektu 

“Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. 

etapa” 

38 

03717/RM1418/56 RM_M 73 Odvod za porušení rozpočtové kázně 38 

03718/RM1418/56 RM_VZ 14 Zadání veřejné zakázky na zpracování 

“Monitoringu strategie a Akčního plánu udržitelné 

energetiky III” 

38 

03719/RM1418/56 RM_M 1 Žádost Městské nemocnice Ostrava o změnu účelu 

použití neinvestičního příspěvku a jeho použití v 

roce 2016 

40 

03720/RM1418/56 RM_M 39 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace 

40 

03721/RM1418/56 RM_M 10 Přijetí účelové dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro statutární město 

Ostrava k financování sociálních služeb v r. 2016 

a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

86 

03722/RM1418/56 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platu ředitelky Domu dětí a 

mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvkové 

organizace 

46 

03723/RM1418/56 RM_M 5 Ocenění finalistů celoměstské soutěže kuchařů - 

jednotlivců školních jídelen mateřských a 

základních škol zřízených městskými obvody 

města a vyhodnocení I. etapy kampaně města “ŠJ 

zdravě a chutně” 

60 

03724/RM1418/56 RM_M 6 Ocenění žákovských osobností a žákovských 

kolektivů u příležitosti Dne dětí 2016 

60 

03725/RM1418/56 RM_M 34 Poskytnutí finančních prostředků Středisku 

volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, 

p.o. na opravu havarijního stavu rozvodů vody a 

odpadů 

42 

03726/RM1418/56 RM_M 7 Návrh na schválení Závěrečné zprávy o realizaci 

Integrovaného plánu rozvoje města “Budoucnost 

Vítkovic” v souladu s Integrovaným operačním 

programem 

91 

03727/RM1418/56 RM_M 28 Návrh změn v zájmovém sdružení právnických 

osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

90 

03728/RM1418/56 RM_M 75 Návrh smlouvy o poskytování služeb administrace 

zadávacího řízení 

90 

03729/RM1418/56 RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Systém sdružených nákupů 

statutárního města Ostrava“ 

90 

03730/RM1418/56 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním stavby - Parkoviště 

na ulici Alžírské v Ostravě-Porubě 

08 

03731/RM1418/56 RM_M 12 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

08 
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03732/RM1418/56 RM_M 13 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Hrušov, obec Ostrava a v k.ú. Muglinov, obec 

Ostrava 

08 

03733/RM1418/56 RM_M 14 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v 

k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava Návrh na záměr 

města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

08 

03734/RM1418/56 RM_M 15 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava a k.ú. Hlučín, obec 

Hlučín, návrh na záměr města neprodat nemovité 

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

08 

03735/RM1418/56 RM_M 16 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, svěřené městskému 

obvodu 

08 

03736/RM1418/56 RM_M 17 Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 

3030/96, Ostrava - Bělský Les, souhlas s instalací 

bytového stropního zvedákového systému 

ERGOLET v domě na ul. Horní 3032/100, 

Ostrava - Bělský Les 

08 

03737/RM1418/56 RM_M 18 Návrh na záměr města pronajmout část nemovité 

věci v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 

08 

03738/RM1418/56 RM_M 20 Návrh na záměr města vypůjčit pozemek parc.č. 

4168/1 Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03739/RM1418/56 RM_M 21 Návrh na záměr města vypůjčit pozemek v k. ú. 

Poruba - sever, obec Ostrava a pronajmout část 

pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

03740/RM1418/56 RM_M 22 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k.ú. Nová 

Bělá) a návrh na uzavření dodatku č. 1 k 

pachtovní smlouvě (k.ú. Pustkovec) 

08 

03741/RM1418/56 RM_M 23 Návrh na záměr města darovat nemovité věci a 

návrh přijmout darem nemovité věci - vše k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03742/RM1418/56 RM_M 24 Návrh dílčí inventarizační komise na rozhodnutí o 

neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku 

statutárního města Ostravy 

08 

03743/RM1418/56 RM_M 25 Návrh na předání majetku k hospodaření 

dodatkem č. 3 ke zřizovací listině ze dne 

21.5.2014 právnické osoby Divadlo loutek 

Ostrava, příspěvková organizace 

08 

03744/RM1418/56 RM_M 26 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostrava do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a záměr 

pronájmu vodohospodářských staveb 

08 

03745/RM1418/56 RM_M 40 Předchozí souhlas rady města s uzavřením smluv 

o výpůjčce na nemovitosti v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava pro městský obvod Polanka 

nad Odrou 
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03746/RM1418/56 RM_M 41 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy k částem pozemků v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava a k části pozemku v k.ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

08 

03747/RM1418/56 RM_M 42 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů 

do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv s 

RPG Byty, s.r.o., s paní Š.H., panem P.Q.H. 

08 

03748/RM1418/56 RM_M 43 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 

zřízení služebností s PLAKOR CZECH s.r.o., 

Stavos Stavba a.s. 

08 

03749/RM1418/56 RM_M 44 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

03750/RM1418/56 RM_M 45 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s 

vlastníkem pozemku Dopravní podnik Ostrava a.s. 

pro oprávněného statutární město Ostrava 

08 

03751/RM1418/56 RM_M 46 Návrh na nesouhlas s uzavřením smlouvy o 

postoupení podnájemní smlouvy (k.ú. Poruba, 

obec Ostrava) 

08 

03752/RM1418/56 RM_M 47 Návrh na uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvě o 

výpůjčce ev.č. 06637/2001/MJ s Divadelní 

společností Petra Bezruče s.r.o. 

08 

03753/RM1418/56 RM_M 48 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03754/RM1418/56 RM_M 50 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemku v k.ú. Svinov 

08 

03755/RM1418/56 RM_M 55 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k.ú. 

Moravská Ostrava) 

08 

03756/RM1418/56 RM_M 59 Areál stadionu na Bazalech - výzva k zaplacení 

smluvní pokuty 

08 

03757/RM1418/56 RM_M 68 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 

výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

03758/RM1418/56 RM_M 76 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

využívání sportoviště 

08 

03759/RM1418/56 RM_M 57 Návrh na uzavření dohody o postoupení práv 

užitků a povinností v souvislosti se stavbou 

zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

03760/RM1418/56 RM_M 60 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí 

elektronických komunikací v souvislosti se 

stavbami odboru investičního, zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
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03761/RM1418/56 RM_M 61 Návrh na uzavření dohody o ukončení 

závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo 

a smlouvou mandátní č. 1087/2012/OI/LPO na 

zajištění projektové dokumentace k územnímu 

řízení ke stavbě Org. 8158 “Míčovna Ostrava”. 

05 

03762/RM1418/56 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce odstředivky na 

ÚČOV (DPS+AD)”, poř. č. 52/2016 

05 

03763/RM1418/56 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast 

Břustkova, Šeříková”, poř.č. 60/2016 

05 

03764/RM1418/56 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce čerpací stanice 

ÚČOV”, poř.č. 45/2016 

05 

03765/RM1418/56 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce čerpadel velké 

cirkulace VN na ÚČOV (DPS+AD)”, poř. č. 

53/2016 

05 

03766/RM1418/56 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Dr. Slabihoudka x 17. listopadu 

(DÚR+DSP+DPS+IČ+AD)”, poř. č. 49/2016 

05 

03767/RM1418/56 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce chodníků 28. 

října - Železárenská, Jahnova”, poř. č. 43/2016 

05 

03768/RM1418/56 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “ÚČOV - rekonstrukce VN 

rozvodny”, poř. č. 6/2016 

05 

03769/RM1418/56 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Domov pro seniory Hulváky - 

DÚR+IČ”, poř. č. 061/2016 

05 

03770/RM1418/56 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. 

Trnkovecká”, poř. č. 56/2016 

05 

03771/RM1418/56 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace 

DK Poklad (TDS+BOZP)”, poř. č. 030/2016 

05 

03772/RM1418/56 RM_M 29 Předchozí souhlas rady města k pronájmu, prodeji 

nemovitostí svěřených městským obvodům a 

nabytí nemovitostí 

89 

03773/RM1418/56 RM_M 30 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu Poruba 

89 

03774/RM1418/56 RM_M 72 Oznámení o projednání návrhu Zprávy o 

uplatňování Územního plánu Jistebník 

89 

03775/RM1418/56 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

80 

03776/RM1418/56 RM_M 3 Přijetí finančních prostředků z Moravskoslezského 

kraje pro Zoologickou zahradu Ostrava, p.o. na 

realizaci projektu „Ochrana místní biodiverzity“ 

80 

03777/RM1418/56 RM_M 31 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu 

životního prostředí města Ostravy městským 

obvodům Radvanice a Bartovice a Slezská 

Ostrava 

80 

03778/RM1418/56 RM_M 70 Uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních 

a bankovních službách – Platebního účtu s 

individuálními podmínkami a změně úrokové 

sazby platebního účtu Přílohy Rámcové smlouvy 

o platebních a bankovních službách s PPF bankou, 

a.s. 

07 
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03779/RM1418/56 RM_M 71 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

03780/RM1418/56 RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 

uzavření smlouvy na regeneraci trávníků dvou 

fotbalových hřišť stadionu Bazaly 

84 

03781/RM1418/56 RM_M 9 Informace o postupu plnění usnesení z 16. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13. 4. 

2016 

36 

03782/RM1418/56 RM_M 8 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v 

užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

03783/RM1418/56 RM_MZP 1 Návrh na jmenování vedoucí odboru školství a 

sportu a vedoucí odboru veřejných zakázek a 

kapitálových účastí Magistrátu města Ostravy 

36 

03784/RM1418/56 RM_M 56 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava- 

Michálkovice” 

38 

  
 
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 52 Návrh dohody o zániku nájemního vztahu 25 

  RM_M 19 Návrh záměru pronajmout části pozemku v k.ú. 

Mariánské Hory 

08 

  RM_VZ 12 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu 

kruhového objezdu před budovou Radnice města 

Ostravy pro rok 2016 

84 

  RM_M 49 Návrh na zrušení usnesení č. 5309/RM1014/68 ze 

dne 4.9.2012 a návrh na schválení zásad pro 

stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene 

- služebností k nemovitostem ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 56. schůze rady města dne 26.04.2016 
  
Usnesení číslo: 03686/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 56. schůze rady města dne 26.04.2016 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03687/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 253 96 544, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03688/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava, Černá 
louka 3235, PSČ 702 00, IČO 25399471 jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2016 a parametrů motivačního 
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systému odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské výstavy, a.s. dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2016 společnosti Ostravské výstavy, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Ostravské výstavy, a.s. pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské výstavy, a.s.           

a předsedou představenstva dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské výstavy, a.s.            

a místopředsedou představenstva dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské výstavy, a.s.           

a členem představenstva dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
předsedovi představenstva společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Karel Burda, T: 30.06.2017 

 předseda představenstva 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03689/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
45 
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v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem A. 
Brože 3124/2, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 25816977, jejímž jediným společníkem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2016 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské městské lesy a zeleň,  

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

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2016 společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské městské lesy a 

zeleň, s.r.o. a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

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

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 30.06.2017 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů v 
Krásném Poli s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03690/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
45 
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v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., se sídlem Družební 
576, Ostrava, PSČ 725 26, IČO 047 07 214, jejímž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2016 společnosti Dům seniorů v 

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

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2016 společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
jednateli společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 30.06.2017 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03691/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem M. Kopeckého 675, Ostrava - Poruba, 
IČO: 476 70 576, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odstoupením XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX z funkce jednatele obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s tím, že poslední den 

výkonu jeho funkce jednatele je 30. 4. 2016 
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2) volí 

  
do funkce jednatele obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. s účinností ode dne 1. 5. 2016 

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
osobě uvedené v bodě 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti DK 

POKLAD, s.r.o. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Kamila Bednáře a Ing. Davida 
Pflegera, členů zastupitelstva města, do Spojených států amerických 
(Louisiana, Shreveport) ve dnech 11.-16.11.2015 
  
Usnesení číslo: 03692/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
72 

  
k usnesení č. 02431/RM1418/36 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu  ze zahraniční pracovní cesty   Ing. Kamila Bednáře a  Ing. Davida Pflegera, 

členů  zastupitelstva města,  do Spojených států amerických (Louisiana, Shreveport) ve dnech 

11.-16.11.2015 

  

 
RM_M 27 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc březen 2016 
  
Usnesení číslo: 03693/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 
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RM_M 51 
Změna sídla oblasti Ostrava Jih Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03694/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
změnu sídla oblasti Ostrava Jih, skupiny kynologie a skupiny hipologie  Městské policie 

Ostrava na adresu: 

Integrované výjezdové centrum HZS 

Kaminského 636/12 

724 00 Nová Bělá 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Obnova vozového parku MP Ostrava”, poř. č. 69/2016 
  
Usnesení číslo: 03695/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na obnovu vozového 

parku Městské policie Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Lenka Polanská - Městská policie Ostrava 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
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3. Lenka Honzková - Městská policie Ostrava 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 

3. Mgr. Zdeněk Harazim - Městská policie Ostrava 

4. Mgr. Richard Váňa - Městská policie Ostrava 

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

náhradníci: 

1. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 

2. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 

3. Mgr. Jiří Samek - Městská policie Ostrava 

4. Ing. Aleš Toman - Městská policie Ostrava 

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

  

4) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 35 
Příprava projektu “Energetické úspory - ZŠO, Zelená” financovaného z 
Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 03696/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
50 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Energetické úspory - ZŠO, Zelená” ke spolufinancování z 

Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, specifického cíle 5.1: Snížení 

energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, s tím, 

že náklady na projektovou dokumentaci budou financovány v plné výši městským obvodem 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová,  

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 36 
Příprava projektu “Výměna oken budovy radnice městského obvodu 
MOaP” financovaného z Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 03697/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Výměna oken budovy radnice městského obvodu MOaP” ke 

spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, specifického cíle 

5.1: Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů 

energie, s tím, že náklady na projektovou dokumentaci budou financovány v plné výši 

městským obvodem 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová,  

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 38 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Rekonstrukce 
chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní” v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 03698/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o 

dotaci pro projekt “Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní” v rámci 

18. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášené Ministerstvem pro 

místní rozvoj České republiky, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a 

předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt “Rekonstrukce chodníků a 

trolejbusových zastávek ul. Hornopolní” dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

18. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu v případě, že zastupitelstvo 

městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 29.04.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 78 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Parkové úpravy 
sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2016” v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 03699/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Parkové úpravy sídlišť 

Šalamouna a Fifejdy II 2016” v rámci výzvy č. 30 Operačního programu Životní 

prostředí vyhlášené Ministerstvem životního prostředí 

  

2) žádá 
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a 

předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt “Parkové úpravy sídlišť 

Šalamouna a Fifejdy II 2016” dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 30. 

výzvy Operačního programu Životní prostředí 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.05.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

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

1 700 tis. Kč a spolufinancování z rozpočtu Statutárního města Ostravy  - Fondu životního 

prostředí města v roce 2016: ve výši  340 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
5) souhlasí 

  
se zněním čestného prohlášení k projektu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 80 
Spolufinancování akce “Výměna oken ZŠ Gebauerova” z důvodu 
havarijního stavu 
  
Usnesení číslo: 03700/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
financování akce “Výměna oken ZŠ Gebauerova” v roce 2016 ve výši 20 000 tis. Kč 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování SMO celkem ve výši 15 000 tis. Kč 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 19/89  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

• snižuje se rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 15 000 tis. Kč 

• zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje na § 6330, 

pol. 5347, ÚZ 3500, org. 602, ORJ 120 o 15 000 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

• zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy na § 6330, pol. 

4137, ÚZ 3500, org. 602 o 15 000 tis. Kč 

• zvýší kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 o 15 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 63 
Podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 
v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká 
republika – Polsko na projekt Jarmark CZ-PL 
  
Usnesení číslo: 03701/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Jarmark CZ-PL ke spolufinancování z Fondu mikroprojektů 2014 – 

2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí dotace  na projekt Jarmark CZ-PL z  Fondu mikroprojektů 

2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – 

Polsko 
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3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt Jarmark CZ-PL dle 

bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z 

Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A 

Česká republika – Polsko v případě, že Zastupitelstvo městského obvodu Poruba rozhodne 

kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 16.05.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
4) žádá 

  
městský obvod Poruba  

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto  usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 74 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Dětská skupina 
„Jesličky“ v rámci 35. výzvy Operačního programu Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 03702/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02863/RM1418/42 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 1.2 Rovnost žen a mužů 

ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění 

pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci k projektu Dětská 

skupina „Jesličky“ registrační č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_35/0002124 dle podmínek 

poskytovatele Ministerstva práce a sociálních věci, Odbor realizace programů ESF, se sídlem 

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 1, viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.04.2018 

 starostka městského obvodu 

  
 

RM_M 77 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu výzvy č. 18 - Podpora bezpečnosti 
dopravy a cyklodopravy pro projekt na zřízení “Spojovacího chodníku 
podél ulic Novoveská a Novinářská” 
  
Usnesení číslo: 03703/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o 

dotaci ze státního rozpočtu pro projekt “Spojovací chodník podél ulic Novoveská a 

Novinářská” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - výzvy č. 18 - Podpora 

bezpečnosti dopravy a cyklodopravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

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

usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu - výzvy č. 18 - Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.04.2016 

 starostka MOb Mariánské Hory a Hulváky 

  
3) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 01.03.2016 

 starostka MOb Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 54 
Návrh na udělení Čestného občanství města Ostravy, udělení Ceny 
města Ostravy in memoriam a udělení Ceny města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03704/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
01 
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k materiálu č. BJ1418 01245/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

udělit Čestné občanství města Ostravy prof. MUDr. XXXXX XXXXXXXXXX XXXX., 

narozenému XX XX XXXX, bytem XXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXX, spojené 

s finančním darem 100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

udělit Cenu města Ostravy in memoriam VXXXXXXXX MXXXXXXX, (XX XXX XXXX X 

XXX XX XXXX) 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

poskytnout dar ve výši 100 tis. Kč synovi  VXXXXXXXX MXXXXX oceněného Cenou 

města in memoriam Mgr. XXXXXXX XXXXXXXX, narozenému XX XX XXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX Praha 4 a rozhodnout o uzavření darovací 

smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

udělit Cenu města Ostravy Mgr. JXXXXXXX JXXXXXXXi, PhD., narozenému XXX XX 

XXXX, bytem XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX, spojenou s finančním darem            

100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

udělit Cenu města Ostravy OXXXXXXX JXXXXXXi, narozenému XXX XX XXXX, bytem 

Dvorní XXXX XXX XXXX XXXXXXX X XXXXXX, spojenou s finančním darem            

100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

udělit Cenu města Ostravy MXXXXX BXXXXXXXXX, narozenému XXX XX XXXX, 
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bytem XXXXXX XXX XXX XXXX XXXXXX X XXXXXX, spojenou s finanční odměnou 

100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 500 tis. Kč 

- zvýší dary obyvatelstvu 

na § 3399, pol. 5492, ORJ 221 o 500 tis. Kč 

  

8) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrhy dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 25.05.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 65 
Snížení neinvestiční účelové dotace - dodatek k Dotační smlouvě ev. č. 
0018/2016/KP ze dne 5.1.2016 
  
Usnesení číslo: 03705/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města: 

a) schválit dodatek č. 1 k Dotační smlouvě ev.č. 0018/2016/KP ze dne 5.1.2016 

b) schválit rozpočtové opatření, kterým se 
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z v y š u j e 

rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 733 tis. Kč 

s n i ž u j í 

neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 

na § 5511, pol. 5319, ORJ 121 o 1 733 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit dodatek č. 1 a rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

ke schválení na jeho zasedání dne 25.5.2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 25.05.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 66 
Žádost o státní účelovou investiční dotaci Ministerstva vnitra – 
Generálního ředitelství HZS ČR na pořízení 2 ks dopravního automobilu 
  
Usnesení číslo: 03706/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o státní účelovou investiční dotaci Ministerstva vnitra – Generálního 

ředitelství HZS ČR ve výši 900 tis. Kč na pořízení 2 ks hasičského dopravního automobilu pro 

jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Muglinov a Ostrava-Koblov 

  

 
RM_M 37 
Návrh na personální změnu v komisi pro sport a volný čas, změnu 
názvu komise pro děti a mládež, schválení náplně činnosti komise pro 
IT/IS a doplnění náplně činnosti komise pro rodinnou politiku 
  
Usnesení číslo: 03707/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 
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rezignaci Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, na členství v komisi pro sport a 

volný čas ke dni 26.04.2016 

  

2) jmenuje 

  
do funkce člena komise pro sport a volný čas 

- Mgr. JXXX DXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX OstravaXXXXXXXXX 

  

3) mění 

  
název komise pro děti a mládež na komisi pro rodinnou politiku 

  

4) schvaluje 

  
a) náplň činnosti komise pro IT/IS dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

b) doplnění náplně činnosti komise pro rodinnou politiku dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 62 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za 
období od 25.02.2016 do 20.04.2016 
  
Usnesení číslo: 03708/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 

od 25.02.2016 do  20.04.2016 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

tajemníkovi magistrátu Ing. Břetislavu Gibasovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Renata Gembíková, T: 21.06.2016 

 vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 21.06.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) projednala 

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

24.02.2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu 

vyřízení písemností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 21.06.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 79 
Návrh na jednostranné započtení vzájemných pohledávek 
  
Usnesení číslo: 03709/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o jednostranném zápočtu vzájemných pohledávek statutárního města Ostrava a společnosti 

SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc v rozsahu dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 64 
Žaloba o zaplacení smluvních pokut 
  
Usnesení číslo: 03710/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žalobu o zaplacení smluvních pokut dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, kdy 

žalovanou je společnost NAVIGA 4, s. r. o., IČO: 26756102 se sídlem Pobřežní 249/46,           

186 00 Praha 8 -Karlín 
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RM_M 32 
Návrh na účast statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu 
nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2016 v Mnichově 
  
Usnesení číslo: 03711/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr účasti statutárního města Ostravy na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí 

Expo Real 2016 v Mnichově 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

jednáním s potenciálními partnery o společné účasti v expozici statutárního města Ostravy na 

veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2016 v Mnichově 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.07.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zabezpečit  prostřednictvím odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí konání 

výběrového řízení na zajištění realizace  expozice spojené s účastí statutárního města Ostravy  

a jeho partnerů na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2016 v Mnichově 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.09.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) souhlasí 

  
s pronájmem výstavní plochy pro statutární město Ostrava na veletrhu nemovitostí a 

investičních příležitostí Expo Real 2016 v Mnichově, konajícího se ve dnech 4. - 6. října 2016 

  

5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje 

rozhodl o uzavření smlouvy o pronájmu výstavní plochy na veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí Expo Real 2016 v Mnichově konajícího se ve dnech 4. - 6. října 2016, formou 

vystavení objednávky s maximální výší plnění 1,9 mil. Kč bez DPH 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
6) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.07.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 33 
Podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu pro projekt “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” 
  
Usnesení číslo: 03712/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03486/RM1418/52 
k usnesení č. 03422/RM1418/51 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” ke spolufinancování 

z  Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy  

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 

v souladu s podmínkami výzvy č. 18 “Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy” v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.04.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) schvaluje 

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

16 204 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 29/89  

- v roce 2017: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 14 751 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 

spolufinancování celkem ve výši 3 557 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.10.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 53 
Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Ekotermo IV” v 
rámci Operačního programu Životní prostředí, dodatek č.1 ke smlouvě 
č.14204193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR 
  
Usnesení číslo: 03713/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0627/ZM1418/8 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 14204193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR  mezi statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního 

prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování 

projektu “Ekotermo IV” z Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

a 

o přijetí změny rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí od 

poskytovatele - Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1 442/65, 100 10 

Praha 10, IČ 00164801 k projektu “Ekotermo IV” dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 58 
Návrh smlouvy o marketingové kampani s leteckou společností Ryanair 
a se Statutárním městem Olomouc 
  
Usnesení číslo: 03714/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o marketingové spolupráci s 

Ryanair Limited 

Dublin, Airside Business Park, Swords, Co Dublin, Irsko, DIČ: IE4749148U 

a se Statutárním městem Olomouc 

Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, Česká republika, DIČ CZ00299308; IČO: 00299308, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

realizaci kampaně dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

předložit radě města nejpozději do 31.12.2016 vyhodnocení účinnosti marketingové kampaně 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 67 
Předběžný souhlas s účastí statutárního města Ostravy v mezinárodním 
projektu COST s názvem “Disaster resilience metrics and modelling for 
cities” 
  
Usnesení číslo: 03715/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s účastí statutárního města Ostravy v mezinárodním projektu COST s názvem “Disaster 

resilience metrics and modelling for cities” 

  

2) schvaluje 

  
jako nositele projektu dle bodu 1) tohoto usnesení odbor strategického rozvoje 

  

 
RM_M 69 
Informace o finančním ukončení projektu “Revitalizace přednádražního 
prostoru Svinov, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 03716/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 86/RM1014/4 
k usnesení č. 10811/RM0610/130 
k usnesení č. 2175/RM1014/28 
k usnesení č. 7310/RM1014/98 
k usnesení č. 978/RM1014/15 
k usnesení č. 9191/RM1014/120 
k usnesení č. 2475/ZM1014/32 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou informací o finančním ukončení projektu “Revitalizace přednádražního prostoru 

Svinov, II. etapa” spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

  

2) žádá 

  
městský obvod Svinov 

zajistit udržitelnost projektu “Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa” dle 

podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady (ev.č.: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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2146/2010/OER) - viz příloha č. 1 předloženého materiálu, a dále udržovat majetek dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Helena Wieluchová, T: 15.10.2020 

 starostka Městského obvodu Svinov 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu “Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa” dle 

podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady (ev.č.: 

2146/2010/OER), a ve vztahu k odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy 

poskytovat informace o stavu a změnách majetkoprávních poměrů projektu v období 

udržitelnosti 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 15.10.2020 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajišťovat informace potřebné k vypracování a předložení zpráv o stavu udržitelnosti a 

změnách v udržitelnosti projektu “Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa” dle 

podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady (ev.č.: 

2146/2010/OER) 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.10.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 73 
Odvod za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 03717/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s úhradou odvodu do Národního fondu za porušení rozpočtové kázně ve výši 397.349,00 Kč v 

souvislosti s porušením rozpočtové kázně v rámci realizace projektu “Procesní optimalizace 

odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

-     snižují běžné výdaje ORJ 120 

      § 6409 , pol. 5901                                                                 o   198 tis. Kč     

-      snižují běžné výdaje ORJ 300 

      § 3636 , pol. 5901, ÚZ 3638                                                 o   200 tis. Kč     

-     z v y š u j í    běžné výdaje ORJ 300 

§ 6171, pol. 5363                                                                        o   398 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu oboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 14 
Zadání veřejné zakázky na zpracování “Monitoringu strategie a Akčního 
plánu udržitelné energetiky III” 
  
Usnesení číslo: 03718/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0640/ZM1014/12 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy na zpracování “Monitoringu strategie a Akčního 

plánu udržitelné energetiky III” se společností: 

Raddit consulting s.r.o. se sídlem: 

Fojtská 574, 739 24 Krmelín 

IČO: 27811221 

za cenu nejvýše přípustnou 189.400 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 1 
Žádost Městské nemocnice Ostrava o změnu účelu použití 
neinvestičního příspěvku a jeho použití v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 03719/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
40 

  
k materiálu č. BJ1418 01268/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o použití části neinvestičního příspěvku poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, 

příspěvková organizace, Nemocniční 20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, ve výši                 

2.191 tis. Kč - v roce 2016 a souhlasit se změnou účelu jeho použití dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 39 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03720/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 



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 35/89  

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 06.05.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 10 
Přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro 
statutární město Ostrava k financování sociálních služeb v r. 2016 a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje 
  
Usnesení číslo: 03721/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
-  o přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek dotačního 

programu na Podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2016 pro statutární město Ostrava v 

celkové výši 3.960.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. 

října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platu ředitelky Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 03722/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
46 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Mgr. Kateřině Hořejší, ředitelce Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvkové 

organizace, IČO 75080541, s účinností od 1.5.2016 dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 5 
Ocenění finalistů celoměstské soutěže kuchařů - jednotlivců školních 
jídelen mateřských a základních škol zřízených městskými obvody 
města a vyhodnocení I. etapy kampaně města “ŠJ zdravě a chutně” 
  
Usnesení číslo: 03723/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 00929/RM1418/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
ocenit 5 finalistů celoměstské soutěže kuchařů - jednotlivců mateřských a základních škol v 

rámci kampaně města “ŠJ zdravě a chutně” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 tis. Kč každému z oceněných kuchařů dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

3) rozhodla 

  
ocenit  školní jídelny mateřských a základních škol na území města za dosažené výsledky v I. 

etapě kampaně města “ŠJ zdravě a chutně” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
poskytnout každé z oceněných 14 školních jídelen mateřských a základních škol zřízených 

městskými obvody finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč a každé z oceněných 2 školních 

jídelen (absolutní vítěz ve všech kategoriích) finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

zajistit slavnostní předání ocenění školním jídelnám mateřských a základních škol zřízených 

městskými obvody města 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 21.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 37/89  

RM_M 6 
Ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti 
Dne dětí 2016 
  
Usnesení číslo: 03724/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 03432/RM1418/51 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů základních škol a víceletých gymnázií 

na území města u příležitosti Dne dětí 2016 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

zajistit slavnostní akci ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti Dne 

dětí 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 01.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 34 
Poskytnutí finančních prostředků Středisku volného času Korunka, 
Ostrava - Mariánské Hory, p.o. na opravu havarijního stavu rozvodů 
vody a odpadů 
  
Usnesení číslo: 03725/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku organizaci Středisko volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO: 75080508, se sídlem Korunní 

49/699, Ostrava - Mariánské Hory, ve výši 267 tis. Kč na opravu havarijního 

stavu rozvodů vody a odpadů ve středisku na ul. Korunní 49/699 v Ostravě - Mariánských 

Horách 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení neinvestičního příspěvku 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.                    o 267 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují  

neinvestiční příspěvky 

na § 3233, pol. 5331, ORG 81, ÚZ 2003, ORJ 140, o 267 tis. Kč 

- snižuje 

rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120,                                 o 267 tis. Kč 

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 7 
Návrh na schválení Závěrečné zprávy o realizaci Integrovaného plánu 
rozvoje města “Budoucnost Vítkovic” v souladu s Integrovaným 
operačním programem 
  
Usnesení číslo: 03726/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 0127/ZM1014/4 
k usnesení č. 5348/73 ze dne 23.9.2008 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
závěrečnou zprávu o realizaci IPRM v plném znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh změn v zájmovém sdružení právnických osob OSTRAVA 
BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 
  
Usnesení číslo: 03727/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
90 
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k usnesení č. 00494/RM1418/10 
  
Rada města 

  
1) navrhuje 

  
na straně statutárního města Ostrava odvolat člena dozorčí rady zájmového sdružení 

právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

Ing. Kamila Bednáře, člena ZM 

  

2) navrhuje 

  
na straně statutárního města Ostrava 

za člena dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 

DOPRAVA!!! 

PXXXX BXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXXXX XX, XXX XX 

OstravaXXXXXXXXX XXXXXXX 

  

3) rozhodla 

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

Semerákem, členem rady města, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 75 
Návrh smlouvy o poskytování služeb administrace zadávacího řízení 
  
Usnesení číslo: 03728/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 15 
Veřejná zakázka „Systém sdružených nákupů statutárního města 
Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 03729/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 2849/ZM1014/35 
k usnesení č. 00840/RM1418/14 
k usnesení č. 11248/RM1014/145 
k usnesení č. 03109/RM1418/46 
k usnesení č. 11063/RM1014/143 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze soutěžního dialogu pro systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava, z důvodů 

uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, dodavatele, kteří předložili svou nabídku 

pod: 

poř.č. 1 

eCENTRE, a.s. 

se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO 27149862 

poř.č. 2 

Tender systems s.r.o. 

se sídlem Nám. Před Bateriemi 18, 162 00 Praha 6 - Střešovice 

IČO 29145121 

poř.č. 3 

Sentinet s.r.o. 

se sídlem Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Ostrava 

IČO 25904957 

  

2) zrušuje 

  
dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, soutěžní dialog na poskytnutí systému sdružených nákupů statutárního 

města Ostravy z důvodu vyloučení všech dodavatelů z účasti v zadávacím řízení 

  

3) rozhodla 

  
vyzvat k jednacímu řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí, implementaci, zajištění 
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provozu a následný rozvoj systému sdružených nákupů statutárního města Ostrava, 

dodavatele eCENTRE, a.s., IČO 27149862, Tender systems s.r.o., IČO 29145121 a Sentinet 

s.r.o., IČO 25904957 v rozsahu příloh č. 2, 3 a 4 předloženého materiálu 

  

4) jmenuje 

  
pro jednání s dodavateli, pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení 

nabídek komisi v tomto složení 

členové: 

Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora 

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

Ing. Tomáš Smolík, zastupující vedoucí oddělení veřejných zakázek 

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

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

náhradníci: 

Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora 

Bc. Helena Tichavská, vedoucí oddělení outsourcingu 

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

Ing. Hana Janotová, oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

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

  

 
RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním stavby - Parkoviště na ulici Alžírské v 
Ostravě-Porubě 
  
Usnesení číslo: 03730/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby  “Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě-Porubě”, na  pozemcích parc.č. 

919/4 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 919/5 - zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Poruba, 

obec Ostrava, dle situačního snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

pro žadatele: 

statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, zastoupený Ateliérem ESO spol. s r.o.,  

Karla Hynka Máchy 5203/33,  722 00 Ostrava, IČO:  47680091, na základě zmocnění č. 

208/2015, 

pro územní a stavební řízení 
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RM_M 12 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. a Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 03731/RM1418/56 

(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. 3594/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

a 

s investorem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrušov, obec 
Ostrava a v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03732/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01226/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o záměru města prodat: 

- pozemek parc.č. 1795/94 ostatní plocha v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat: 

- část pozemku p.p.č. 420/4 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2522-

192/2015 ze dne 23.10.2015 označena jako pozemek p.p.č. 420/6 v k.ú. Muglinov, obec 

Ostrava 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Krásné Pole, obec 
Ostrava Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03733/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01263/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 937/3 o výměře 162 m2 v k.ú. Krásné 

Pole, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Krásné Pole, která je dle geometrického plánu 

č. 2070-245/2015 vyhotoveného dne 11.12.2015  označena jako pozemek p.p.č. 937/6  v k. ú. 
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Krásné Pole, obec Ostrava 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 210/1 o výměře 99 m2 v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 

3/3 předloženého materiálu
 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava a k.ú. Hlučín, obec Hlučín, návrh na záměr města neprodat 
nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03734/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01265/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřenou 

městskému obvodu Michálkovice, a to pozemek p.p.č. 659/1 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Hlučín, obec Hlučín, a to pozemky: 
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- parc.č. 2216 

- parc.č. 2217/7 

- parc.č. 2225 

- parc.č. 4507/27 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to pozemky: 

- p.p.č. 613/95 

- p.č.st. 6171 

  

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: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, svěřené městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 03735/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01264/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá  záměr prodat pozemek parc. č. 1957 pod stavbou garáže bez čp/če  

ve vlastnictví fyzické osoby v k. ú. Poruba -sever, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 

Poruba 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1821 pod stavbou garáže bez 

čp/če ve vlastnictví fyzické osoby v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno městskému 

obvodu Poruba 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 3030/96, Ostrava - 
Bělský Les, souhlas s instalací bytového stropního zvedákového 
systému ERGOLET v domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava - Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 03736/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s  podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. XX, ul. Horní 3030/96, Ostrava-

Bělský Les,        

mezi nájemcem XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXX, a podnájemci XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX bytem Československé Armády 325/106, Ostrava-

Michálkovice na dobu neurčitou od 01.05.2016, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s instalací stropního zvedákového systému ERGOLET v bytě č. XX na ul. Horní 3032/100, 

Ostrava Bělský Les, pro XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX 



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 47/89  

za předpokladu 

- provedení montáže odbornou firmou včetně revize, 

- uvedení bytu do původního stavu po skončení nájmu, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03737/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část nemovité věci v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to: 

část pozemku parc. č. 2079/2, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 78 m2 dle přílohy č. 1/1 a 

1/2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 20 
Návrh na záměr města vypůjčit pozemek parc.č. 4168/1 Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03738/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit pozemek parc.č. 4168/1, ost.pl., jiná pl., o výměře 20355 m2,  v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, dle zákresu ve 

snímku katastrální mapy , který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 21 
Návrh na záměr města vypůjčit pozemek v k. ú. Poruba - sever, obec 
Ostrava a pronajmout část pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03739/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit pozemek parc. č. 4428/2 - ostatní plocha, dráha v k. ú. Poruba - sever, 

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 část pozemku parc. č. 2560/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 3,7 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k.ú. Nová Bělá) a návrh na 
uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě (k.ú. Pustkovec) 
  
Usnesení číslo: 03740/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce s 

Moravskoslezským krajem 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít dodatek č. 1 k “Pachtovní smlouvě” ev.č. 2100/2015/MJ ze 

dne 

13. 7. 2015 uzavřenou se společností 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., 

se sídlem: Technologická 372/2, 708 00, Ostrava-Pustkovec, IČO: 253 79 631 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Návrh na záměr města darovat nemovité věci a návrh přijmout darem 
nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03741/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01266/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru  města darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 1946/135 

- parc.č. 1946/153 

- parc.č. 1946/154 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

přijmout darem nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 5623/17 

- parc.č. 5623/18 

- parc.č. 5623/19 

- parc.č. 5623/20 

- parc.č. 5623/21 

- parc.č. 5623/23 

- parc.č. 5623/24 

- parc.č. 5623/25 

- parc.č. 5623/27 

- parc.č. 5623/28 

- parc.č. 5623/29 

- parc.č. 5623/33 

- parc.č. 1946/71 

- parc.č. 1946/142 

- parc.č. 1946/144 

- parc.č. 1946/145 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se sídlem ul. 28. října 2771/117, 702 18 
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Ostrava, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 

000 95 711, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

a zahájit jednání, týkající se uzavření příslušné darovací smlouvy 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh dílčí inventarizační komise na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a 
likvidaci movitého majetku statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03742/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku statutárního města Ostravy na návrh dílčí 

inventarizační komise v celkové pořizovací ceně 1 937 487,- Kč, uvedený v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise: 

Stanislav Tomeček - za odbor hospodářské správy 

Petr Mlýnek - za odbor hospodářské správy 

Jozefína Rucká - za odbor majetkový 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

zajistit fyzickou likvidaci neupotřebitelného majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 51/89  

RM_M 25 
Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č. 3 ke zřizovací 
listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03743/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01269/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2015 právnické osoby 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 15, 729 82 Ostrava, 

IČO 00533874, kterým se předávají k hospodaření nemovité věci, a to: 

pozemek parc.č. 86/31 - zastavěná plocha a nádvoří v pořizovací ceně  48.979,00 Kč 

pozemek parc.č. 86/32 - ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha v pořizovací ceně  

85.571,00 Kč 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Divadlo loutek 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině ze dne 

21.5.2014 právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, dle bodu 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 52/89  

RM_M 26 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a 
záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 03744/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  předání vodohospodářského majetku statutárního  města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

1,996.265,61 Kč v rámci Koncesní smlouvy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s., a to: 

Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava v pořizovací ceně 1,996.265,61 Kč  

- Vodovodní řady DN 40, DN 50, DN 80 včetně 5 kusů hydrantů v celkové délce 478,39 m, 

uložené v pozemcích parc. č. 2569/1, parc. č. 3594/17, parc. č. 3594/30, parc. č. 3594/8, parc. 

č. 2514/1, parc. č. 2514/6, parc. č. 2613/3 všechny  v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 122/15/VH/K ze dne 18.11.2015 a 

vybudována v rámci stavby “Vodovodní řady park  Milady Horákové”,  ORG 7279. 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářský majetek ve vlastnictví 

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

kdykoliv tento záměr zrušit: 

Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Vodovodní řad  DN 80, DN 100, DN 150 včetně  hydrantů v celkové délce 1 278,04 m, 

uložený v pozemcích  parc. č. 154,  parc. č. 151/8, parc. č. 149/2,  parc. č. 88/1, parc. č. 1906/2, 

parc. č. 1906/1, parc. č. 1913/4, parc. č. 1906/3, parc. č. 1906/7, parc. č. 538/1, parc. č. 1951, 

parc. č. 1950, parc. č. 1906/135, parc. č. 1906/136, parc. č. 1906/137 všechny v k.ú. Petřkovice 

u Ostravy, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.140/15/VH/K ze 

dne 15.12.2015. 

- Odlehčovací potrubí DN 300 včetně revizní šachty s osazením zpětné klapky délky 3 m, 

uložené v pozemku parc. č. 337/103 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č. 9/16/VH/K ze dne 20.1.2016. 

- Kanalizace jednotná DN 600, DN 500, DN 400, DN 300, DN 250 včetně 11 kusů 
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kanalizačních šachet v celkové délce 463,14 m, uložená v pozemcích 793/278, parc. č. 251, 

parc. č. 242/1, parc. č. 241/1, parc. č. 220/3, parc. č. 201/2, parc. č. 180/1, parc. č. 762/5, parc. 

č. 263/3, parc. č. 219/1, parc. č. 219/5, parc. č. 217, parc. č. 216, parc. č. 213, parc. č. 212, parc. 

č. 219/2, parc. č. 219/3, parc. č. 219/4, parc. č. 219/21, parc. č.208, parc. č. 198 v k.ú. 

Výškovice u Ostravy, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem 

č.13/16/VH/K ze dne 1.2.2016. 

- Kanalizace DN 300 včetně 3 kusů kanalizačních šachet v délce 84,5 m, uložená v pozemcích 

parc. č. 740/39, parc. č. 740/4 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č. 14/16/VH/K ze dne 1.2.2016. 

- Kanalizace jednotná DN 300 včetně 14 kusů kanalizačních šachet v celkové délce 379,82 m a 

vodovodní řady DN 80 a DN 150 v celkové délce 398,79 Kč, uložené v pozemcích parc. č. 

613, parc. č. 647, parc. č. 650/1, parc. č. 740/3, parc. č. 802/335, parc. č. 1603/1, parc. č. 

1653/1, parc. č. 1720/1, parc. č. 3076/1 v k.ú. Svinov, obec Ostrava. Stavba kolaudována 

kolaudačním souhlasem č. 8/16/VH ze dne 28.1.2016. 

- Kanalizace DN 300, DN 400 včetně 8 kusů kanalizačních šachet v celkové délce 237,89 m a 

vodovod DN 80, DN 100 včetně podzemního hydrantu v celkové délce 165,81 m, uložené 

v pozemcích parc. č. 195, parc. č. 191/2, parc. č. 160, parc. č. 193, parc. č. 154/1, parc. č. 

194/1, parc. č. 837/1 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

souhlasem č. 17/16/VH/K ze dne 2.2.2016. 

- Kanalizace DN 200 včetně 6 kusů kanalizačních šachet v celkové délce 78,46 m, uložená 

v pozemcích parc. č. 111, parc. č. 108, parc. č. 105/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 2/16/VH/K ze dne 7.3.2016. 

Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo kupními smlouvami e.č.0840/2016/MJ ze dne 4.3.2016 a 

e.č.0841/2016/MJ ze dne 4.3.2016 od společnosti RD VENEL s.r.o., a to: 

- Vodovod včetně hydrantu v celkové délce 77,7 m na ul. Pustkovecká, uložený v pozemcích 

parc. č. 4161/3, parc. č. 4161/4, parc. č. 4161/5, parc. č. 4161/6, parc. č. 4161/9, parc. č. 

4161/10, parc. č. 4161/11, parc. č. 4161/1, parc. č. 4162/19, parc. č. 4162/24, parc. č. 4162/23 

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

č.343/05 ze dne 21.4.2005. 

- Kanalizace jednotná na ul. Pustkovecká včetně kanalizačních šachet v celkové délce 98,75 m, 

uložená v pozemcích parc. č. 4160/5, parc. č. 4161/3, parc. č. 4161/2, parc. č. 4162/27, parc. č. 

4165/3, parc. č. 4162/3 všechny v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 
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kolaudačním rozhodnutím č. 823/05 ze dne 2.9.2005. 

- Vodovod na ul. B. Nikodéma včetně hydrantu  v celkové délce 83,80 m, uložený v pozemcích 

parc. č. 4081/75, parc. č. 4081/76, parc. č. 4081/77, parc. č. 4081/78, parc. č. 4081/82, parc. č. 

4081/65, parc. č. 4081/63, par, parc. č. c. č. 4162/2 všechny v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.142/10/VH ze dne 27.12.2010. 

-  Kanalizace jednotná na ul. B. Nikodéma včetně kanalizačních šachet v celkové délce 29 m, 

uložená v pozemcích parc. č. 4081/75, parc. č. 4081/76, parc. č. 4081/77 všechny v k.ú. 

Pustkovec, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.142/10/VH ze 

dne 27.12.2010.  

  

3) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 28.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 40 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením smluv o výpůjčce na 
nemovitosti v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava pro městský obvod 
Polanka nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 03745/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Polanka nad Odrou, se sídlem 1. května 1, 725 25 

Ostrava - Polanka nad Odrou, 

předchozí souhlas s uzavřením smluv o výpůjčce: 

s SK Házená Polanka nad Odrou, z.s. 

se sídlem: Molákova 701/1 

725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou 

IČO: 041 03 734 

s VK Polanka nad Odrou, o.s. 

se sídlem: Molákova 701/1 

725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou 

IČO: 041 29 423 
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 jejímž předmětem budou: 

- nebytové prostory v budově čp. 701 (tj. kancelář č. 207 a místnost č. 206 - malý sál) umístěná 

na pozemku p.p.č. 861/1, zast. plocha a nádvoří 

a 

- víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

- asfaltové hřiště 

- hřiště pro plážový volejbal 

umístěné na pozemku parc.č. 862/1, ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha 

vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (ul. Molákova), 

za účelem zajištění organizační činnosti, zajištění valných hromad a provozování sportovní 

činnosti na dobu určitou do 31. 12. 2030 

v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, úplné znění 

  

 
RM_M 41 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků v k.ú. Hrabová, 
obec Ostrava a k části pozemku v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
  
Usnesení číslo: 03746/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provádění údržby a oprav oplocení podél dálnice D 56 (ul. Místecká)  k částem pozemků: 

parc. č. 3014/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3134/6 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3139/5 - ostatní plocha, silnice, 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

a 

parc. č. 1060/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

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

IČO: 65993390 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- k části pozemku parc.č. 3014/5, ost.plocha - jiná plocha o výměře 26,50 m2 

- k části pozemku parc.č. 3134/6, ost. plocha - silnice o výměře 15,50 m2 

- k části pozemku parc.č. 3139/5, ost. plocha - silnice o výměře 90,50 m2 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

- k části pozemku parc.č. 1060/3, ost. plocha - jiná plocha o výměře 82,50 m2 

v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

s 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

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

IČO: 65993390 

za účelem vybudování oplocení podél dálnice D 56 v úseku km 40,50 - 52,50 pro uzavření 

přístupu zvěři a jejich vběhnutí na komunikaci v rámci realizace stavby “Oplocení úseku 

rychlostní silnice R 56, Ostrava - Frýdek - Místek, km 40,50 - 52,50”, za nájemné ve výši           

90,- Kč/m2/rok, tj. 19.350,- Kč ročně, na dobu určitou 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů do pozemků ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv s RPG Byty, s.r.o., s 
paní Š.H., panem P.Q.H. 
  
Usnesení číslo: 03747/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přípojky splaškové kanalizace do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 5441 – ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro investora: 

RPG Byty, s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 70197 
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IČO 277 69 127, 

v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace bytových domů RPG Byty, s.r.o. – Slezská Ostrava, 

Helákova 499” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby přípojky splaškové kanalizace k části pozemku: 

parc. č. 5441 – ostatní plocha, ostatní komunikace  

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

RPG Byty, s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 70197 

IČO 277 69 127, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 5441 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 7,8 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava  

s RPG Byty, s. r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97, 

IČO 277 69 127 

za účelem vybudování inženýrské sítě - přípojky splaškové kanalizace v rámci stavby 

“Rekonstrukce kanalizace bytových domů RPG Byty, s. r. o. - Slezská Ostrava, Helákova 499” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 702,- Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy, do dne, který předchází dni právních 

účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě splaškové kanalizace ve prospěch nájemce jako 

oprávněného, nejpozději však 31.12.2018 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 
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s umístěním přípojky splaškové kanalizace do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 5441 – ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro investora: 

RPG Byty, s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 70197 

IČO 277 69 127, 

v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace bytových domů RPG Byty, s.r.o. – Slezská Ostrava, 

Fišerova 1522, 389, 1523, 388, 382, 1525, 367” 

  

5) rozhodla 

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

provozování a údržby přípojky splaškové kanalizace k části pozemku: 

parc. č. 5441 – ostatní plocha, ostatní komunikace  

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

RPG Byty, s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 70197 

IČO 277 69 127, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 5441 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 7,29 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava  

s RPG Byty, s. r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97, 

IČO 277 69 127 

za účelem vybudování inženýrské sítě - přípojky splaškové kanalizace v rámci stavby 

“Rekonstrukce kanalizace bytových domů RPG Byty, s. r. o. - Slezská Ostrava, Fišerova 1522, 
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389, 1523, 388, 382, 1525, 367” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 656,10 Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy, do dne, který předchází dni právních 

účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě splaškové kanalizace ve prospěch nájemce jako 

oprávněného, nejpozději však 31.12.2018 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky včetně vodoměrné tubusové šachty, plynovodní přípojky a 

zpevněné plochy pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 988/2 v k. ú. Krásné Pole, obec 

Ostrava, do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2264/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

pro investora: 

XXXXX XXXXXXvá, bydliště XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXX Xole, 

v rámci stavby “Rodinný dům a kryté stání vč. IS, žumpy, oplocení” 

  

8) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné tubusové šachty a plynovodní 

přípojky, užívání částí pozemku pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 988/2 v k. ú. Krásné 

Pole, obec Ostrava, k částem pozemku: 

parc. č. 2264/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

XXXXX XXXXXXXá, bydliště XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXX Xole, 
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dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 2264/13 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 14,64 m2 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava  

s XXXXXX XXXXXXXXX, bydliště XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXX XXXX 

za účelem vybudování vodovodní přípojky včetně vodoměrné tubusové šachty, plynovodní 

přípojky  a zpevněné plochy pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 988/2 v k. ú. Krásné Pole, 

obec Ostrava v rámci stavby “Rodinný dům a kryté stání vč. inženýrských sítí, žumpy, 

oplocení” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1.317,60 Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy, do dne, který předchází dni právních 

účinků zápisu služebností uvedených v čl. II. odst. 4 nájemní smlouvy ve prospěch nájemce 

jako oprávněného, nejpozději však 31.12.2018 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

10) souhlasí 

  
s umístěním kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 573/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

pro investora: 

XXXX XXXX XXng, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXina, 

v rámci stavby “Kanalizační přípojka pro 2 rodinné domy” 

  

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

provozování a údržby kanalizační přípojky k části pozemku: 

p. p. č. 573/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace   

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

XXXX XXXX XXXg, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXa, 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

12) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 573/5 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava  

s XXXX XXXX XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXX 

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační přípojky v rámci stavby “Kanalizační 

přípojka pro 2 rodinné domy” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1.980,- Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy, do dne, který předchází dni právních 

účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky ve prospěch nájemce jako 

oprávněného, nejpozději však 31.12.2018 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností s 
PLAKOR CZECH s.r.o., Stavos Stavba a.s. 
  
Usnesení číslo: 03748/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

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

provozování a údržby přípojky splaškové kanalizace DN 200 k částem pozemků: 

- p. p. č. 802/1 – orná půda, 

- p. p. č. 1465/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 1466/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

802/1 díl 3, 

všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

PLAKOR CZECH s.r.o. 

se sídlem Mošnov, Průmyslová 367, PSČ 742 51 

IČO 275 66 005, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení výše uvedené smlouvy Správcem programu na podporu 

podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnosti ve prospěch vlastníka pozemků p. p. č. 306/79, p. p. č. 

306/80, p. p. č. 306/81, p. p. č. 306/82, všechny v k. ú. Muglinov, obec Ostrava a uzavřít 

smlouvu o zřízení služebností – zřízení, provozování a údržby 4 přípojek splaškové kanalizace 

a 4 přípojek dešťové kanalizace a užívání částí pozemku pro 4 přístupy a příjezdy k pozemkům 

p. p. č. 306/79, p. p. č. 306/80, p. p. č. 306/81, p. p. č. 306/82, všechny v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava, 

k částem pozemku: 

- p. p. č. 306/44 – ovocný sad 

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

Stavos Stavba a.s. 

se sídlem U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO 447 39 494, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 44 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného 
ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03749/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení 1x VN a podzemního kabelového vedení 2x VN 

 k částem pozemků: 

p.p.č. 1005/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/13 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1005/14 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1005/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Zábřeh-VŽ, 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 

  

 
RM_M 45 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku 
Dopravní podnik Ostrava a.s. pro oprávněného statutární město 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03750/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01231/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 

kabelového vedení veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, vodovodního 

přivaděče DN 700, vodovodního řadu DN 200, kanalizace DN 300, kanalizace DN 500, 

kanalizace DN 600, kanalizačního sběrače DN 1700, kanalizačního sběrače DN 1500 k částem 
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pozemku: 

parc.č. 2968 - ostatní plocha, dráha 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  IČO  619 74 757 

podle 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: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 46 
Návrh na nesouhlas s uzavřením smlouvy o postoupení podnájemní 
smlouvy (k.ú. Poruba, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 03751/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s uzavřením Smlouvy o postoupení Podnájemní smlouvy Objekt občerstvení-klubové zázemí v 

areálu Sportovní areál Poruba č. 12SMOU0100000157 mezi těmito stranami 

Caltík & partners s.r.o., se sídlem: Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO: 

01443682, na straně Podnájemce a Postupitele, a 

SAMUEL gastejo s.r.o., se sídlem: Slavíkova 6168/18a, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 

04135288, na straně Podnájemce a Postupníka, 

za účasti 

Statutárního města Ostrava, se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO: 00845451, na straně Pronajímatele, a 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem: Čkalovova 6144/20, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČO: 25385691, na straně Nájemce 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 47 
Návrh na uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvě o výpůjčce ev.č. 
06637/2001/MJ s Divadelní společností Petra Bezruče s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03752/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o výpůjčce ev.č. 06637/2001/MJ ze 

dne 26.6.2001 ve znění dodatků č. 1-12, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČO 00845451 (jako půjčitelem) a Divadelní společností 

Petra Bezruče s.r.o., se sídlem 28. října 120/1701, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 

25382276 (jako vypůjčitelem), kterým se prodlužuje doba výpůjčky na dobu určitou do 

30.6.2018, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03753/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města nepronajmout nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

pozemky 

parc. č. 361, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 143 

parc. č. 362, zast. plocha a nádvoří, společný dvůr 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, včetně oplocení v délce 83,90 m umístěného na 

pozemcích parc.č. 361 a parc.č. 362 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

formou změny Nájemní smlouvy ze dne 19. 12. 2012, uzavřené se společností 

3E PROJEKT, a.s., 

se sídlem: Ostrava, Hrabůvka, Mjr. Nováka 1490/14, PSČ: 700 30, IČO: 253 89 092, 

a to snížením nájemného o 30 %, tj. z “940.000 Kč/rok” na “660.000 Kč/rok”, po dobu určitou 

od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 50 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k.ú. Svinov 
  
Usnesení číslo: 03754/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc.č. 2665, orná 

půda, výměra 1.388 m2,  k.ú. Svinov, obec Ostrava, s nájemcem 

VXXXXXXX DXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXXX, OstravaXXXXX, 

- na dobu neurčitou, 

- za nájemné 7,-Kč /m2/rok, to je 9.716,-Kč ročně, 

- účel užívání - zahrada, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 55 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 03755/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce s fyzickou osobou podnikající 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 

XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXX X XXXX 

XXXXXXXXX 

jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. č. 988/2 zast. plocha a nádvoří v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to prostory v budově čp. 1803, která je součástí tohoto 

pozemku: 

schodiště budovy u hlavního vchodu – levý vstup do budovy, 

schodiště v 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP a 5. NP až po výstup na věž (v centrální části budovy), 

WC v přízemí levé části budovy v 1. NP, 

prostor před bufetem na chodbě budovy ve 4. NP, 

dle situačních snímků č. 1/1 až 1/6, které jsou nedílnou součástí smlouvy, 

za účelem uspořádání soutěže v běhu do schodů Run-Up, na dobu určitou 1 den, a to na den   

10. 6. 2016 
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dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Areál stadionu na Bazalech - výzva k zaplacení smluvní pokuty 
  
Usnesení číslo: 03756/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat společnost FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 

710 00  Ostrava, IČO: 64610128 k zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 68 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce (k.ú. Moravská 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 03757/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít dodatek č. 2 ke “Smlouvě o výpůjčce” ev.č. 1019/2012/MJ ze dne 

21.3.2012 ve znění dodatku č. 1 s: 

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

se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1 

IČO: 27371344 

a 

New Karolina Office Development, a.s. 

se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00, Praha-Michle 

IČO: 27959996 

a 
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New Karolina Residential Development, s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc - Lazce 

IČO: 28183029 

a 

New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. 

se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1 

IČO: 28183011 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 76 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o využívání sportoviště 
  
Usnesení číslo: 03758/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o využívání sportoviště mezi statutárním městem 

Ostrava 

a 

společností FC Baník Ostrava, a.s., 

se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

IČO: 64610128, 

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového  

rozhodoval o uzavření smluv o využívání sportoviště na základě smlouvy o smlouvě budoucí o 

využívání sportoviště dle bodu 1) tohoto usnesení a v souladu s podmínkami specifikovanými 

ve smlouvě o smlouvě budoucí o využívání sportoviště 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 30.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 57 
Návrh na uzavření dohody o postoupení práv užitků a povinností v 
souvislosti se stavbou zahrnutou do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03759/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít ”Dohodu o postoupení práv, užitků a povinností” v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky” mezi převádějícím RPG Byty s.r.o., 

Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 27769127 

a nabyvatelem 

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

předmětem je ”Rozhodnutí č.308/13/VH o odstranění stavby vodního díla” na pozemcích parc. 

č. 470, parc. č. 1785, parc. č. 518, parc. č. 517/1, parc. č. 1848/2, parc. č. 517/2, parc. č. 521, 

parc. č. 1787, parc. č. 527/1 a parc. č. 528 v katastrálním území Kunčičky, obec Ostrava dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí elektronických 
komunikací v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými 
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03760/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2016/00041 v rámci realizace stavby ORG 3120 Rekonstrukce ul. Nádražní se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 

PRAHA 3 – Žižkov, IČ: 04084063 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2015/00047 v rámci realizace stavby ORG 8160 Výstavba vrtulníkového hangáru v 

areálu HZS MSK se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 
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2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, IČ: 04084063 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2015/00120 v rámci realizace stavby ORG 3094 Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, 

Provaznická, Dr. Martínka č. se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se 

sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, IČ: 04084063 dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Návrh na uzavření dohody o ukončení závazkového vztahu založeného 
Smlouvou o dílo a smlouvou mandátní č. 1087/2012/OI/LPO na zajištění 
projektové dokumentace k územnímu řízení ke stavbě Org. 8158 
“Míčovna Ostrava”. 
  
Usnesení číslo: 03761/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou 

mandátní č. 1087/2012/OI/LPO na zajištění projektové dokumentace k územnímu řízení  ke 

stavbě Org. 8158 “Míčovna Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8,  

729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností MARPO s.r.o., ul. 28. října 66/201, 709 00 

Ostrava- Mariánské Hory, IČO 41033078 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV (DPS+AD)”, poř. 
č. 52/2016 
  
Usnesení číslo: 03762/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby 

“Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV” v Ostravě-Přívoze dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s uchazečem: 
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Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava 

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 325.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Břustkova, Šeříková”, poř.č. 
60/2016 
  
Usnesení číslo: 03763/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Břustkova, Šeříková” v městském obvodu Ostrava - 

Jih dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

ELSPOL - Gattnar s.r.o. 

se sídlem: Švermova 806/96, 709 00 Ostrava 

IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 3.515.871,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce čerpací stanice ÚČOV”, poř.č. 45/2016 
  
Usnesení číslo: 03764/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Rekonstrukce čerpadel 

ČSMPV do aktivace ÚČOV” v Ostravě - Přívoze v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 
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komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové:  

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. František Kolařík - člen ZM 

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

5. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

náhradníci:    

1. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

3. Rudolf Ficek - člen ZM 

4. Ing. David Kutý, MBA - OVAK, a.s. 

5. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

  

4) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 
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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 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce čerpadel velké cirkulace VN na ÚČOV 
(DPS+AD)”, poř. č. 53/2016 
  
Usnesení číslo: 03765/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby 

“Rekonstrukce čerpadel velké cirkulace VN  na ÚČOV” v Ostravě-Přívoze dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

HydroIdea s.r.o. 

se sídlem: Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov 

IČO: 02929368 

za cenu nejvýše přípustnou 324.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Dr. Slabihoudka x 17. listopadu 
(DÚR+DSP+DPS+IČ+AD)”, poř. č. 49/2016 
  
Usnesení číslo: 03766/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro vydání stavebního povolení 

s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby pro osazení světelně 

signalizačního zařízení (SSZ) v křížení ulic Dr. Slabihoudka a 17. listopadu, v k.ú. Poruba, 
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obec Ostrava, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci této stavby, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem 

Projekt 2010 s.r.o. 

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 990.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce chodníků 28. října - Železárenská, 
Jahnova”, poř. č. 43/2016 
  
Usnesení číslo: 03767/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce chodníků 28. října - Železárenská, Jahnova” k.ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem 

AWT Rekultivace a.s. 

se sídlem: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá 

IČO: 47676175 

za cenu nejvýše přípustnou 2.290.181,71 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny”, poř. č. 6/2016 
  
Usnesení číslo: 03768/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03316/RM1418/49 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
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předloženého materiálu na realizaci stavby “ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny” k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 6 

Q - ELEKTRIK a.s. 

se sídlem: Podzámčí 1926, 710 000 Ostrava - Slezská Ostrava 

IČO: 26789655 

za cenu nejvýše přípustnou 8.031.601- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Domov pro seniory Hulváky - DÚR+IČ”, poř. č. 
061/2016 
  
Usnesení číslo: 03769/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro 

stavbu “Domov pro seniory - Hulváky”, v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

OSA projekt s.r.o. 

se sídlem: Kafkova 1133/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 47155337 

za cenu nejvýše přípustnou 873.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. Trnkovecká”, poř. č. 
56/2016 
  
Usnesení číslo: 03770/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce kanalizace v ul. Trnkovecká” v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu s uchazečem: 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava, Radvanice 

IČO: 41035704 

ze cenu nejvýše přípustnou 2.295.351,07 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace DK Poklad 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 030/2016 
  
Usnesení číslo: 03771/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon odborného technického 

dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho následné 

aktualizace v rámci realizace stavby “Rekonstrukce a modernizace DK Poklad” v Ostravě - 

Porubě,  v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152 

IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 869.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 29 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu, prodeji nemovitostí 
svěřených městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 03772/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 4, dle čl. 7, odst. 

(5), písm. d) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
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znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a) obecně závazné vyhlášky 

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

číslem 043 – Městský obvod Svinov dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 03773/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
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, 

pod číslem 045 – Městský obvod Poruba dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 72 
Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Jistebník 
  
Usnesení číslo: 03774/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Jistebník dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 03775/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
80 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

z jednotlivých darů dle přílohy č.1 a č.2 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská 

Ostrava, IČO: 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 13.05.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 3 
Přijetí finančních prostředků z Moravskoslezského kraje pro 
Zoologickou zahradu Ostrava, p.o. na realizaci projektu „Ochrana 
místní biodiverzity“ 
  
Usnesení číslo: 03776/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Zoologickou zahradu Ostrava, 

příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Ochrana místní biodiverzity“ ve výši    

138 000,- Kč (slovy: stotřicetosmtisíckorunčeských), dle podmínek stanovených ve smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 a 

Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 

Ostrava, IČO 00373249, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se: 

zvyšují se neinvestiční přijaté příspěvky od krajů na 

pol. 4122, ÚZ 319                                                                              o  138 tis. Kč 

zvyšují  se neinvestiční příspěvky na 

ORJ 190, § 3741, pol. 5336, ÚZ 319, org. 4270                                o  138 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 31 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy městským obvodům Radvanice a Bartovice a Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03777/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

výši 1.200.000 Kč městskému obvodu Radvanice a Bartovice na “Revitalizaci vnitrobloku 

bytové zóny mezi ulicemi Rokycanova a Matušínského v Ostravě-Radvanicích” dle přílohy č. 

1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

výši 121.605 Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na “injektáž stromů - aplikace 

selektivního insekticidu proti klíněnce jírovcové” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

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

výši 90.000 Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na “chemickou ochranu thůjových porostů 

na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě” dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u statutárního města Ostravy: 

- zvyšuje financování na ORJ 120 

pol. 8115, ÚZ 1030 ................................................................ o 1.412 tis. Kč 

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

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 517 .................. o 1.200 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 503 ..................... o 212 tis. Kč 

u městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 517 ................................. o 1.200 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3745, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ................................................... o 1.200 tis. Kč 

u městského obvodu Slezská Ostrava: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 503 .................................... o 212 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ....................................................... o 212 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
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realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 70 
Uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních 
službách – Platebního účtu s individuálními podmínkami a změně 
úrokové sazby platebního účtu Přílohy Rámcové smlouvy o platebních 
a bankovních službách s PPF bankou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03778/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zřízení platebního účtu číslo 2004140034/6000 s individuálními podmínkami a uzavření 

smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (Příloha Rámcové smlouvy o platebních a 

bankovních službách) mezi PPF Bankou a.s., Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČO: 

471 16 129 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 

  

2) souhlasí 

  
se změnou úrokové sazby platebního účtu číslo 2004140077/6000 s individuálními 

podmínkami na základě Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu mezi PPF Bankou a.s., Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 

160 41, IČO: 471 16 129 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, 

IČO: 00845451 

  

 
RM_M 71 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03779/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
a) úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Firemní školka města Ostravy o 7 tis.Kč 
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Středisko volného času Ostrava-Zábřeh o 190 tis.Kč 

b) úpravu specifikace účelových oprav na odboru dopravy dle bodu C.13. důvodové zprávy 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Nová Ves ve výši 180 tis.Kč na akci 8760 - stavební úpravy a snížení energet. náročnosti 

budovy KD v O-Nové Vsi 

b) Slezská Ostrava ve výši 974 tis.Kč na akci Stavební úpravy chodníku na ul. Michálkovická 

c) Krásné Pole ve výši 1 074 tis.Kč na dofinancování výstavby chodníku na ul. Zauliční 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

(C.13.) na ORJ 100, § 2219, pol. 2111 o 1 000 tis.Kč 

                                 § 2229, pol. 2132 o 3 500 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 33513233 o 160 tis.Kč 

                                                ÚZ 33113233 o 28 tis.Kč 

(A.2.) na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 156 tis.Kč 

                                                ÚZ 35019 o 3 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 345 o 846 tis.Kč (A.3.) 

                                      ÚZ 313, org. 84000000 o 75 tis.Kč (A.4.) 

- neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4123, ÚZ 38588005, org. 3076000000 o 217 tis.Kč (B.3.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 54515835, org. 5021000000 o 71 tis.Kč (B.1.) 

- investiční přijaté transfery ze státních fondů 
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na pol. 4213, ORJ 120, ÚZ 54190877, org. 5021000000 o 4 tis.Kč (B.1.) 

- investiční transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3112000000 o 5 973 tis.Kč (B.2.) 

                                                              org. 3076000000 o 29 907 tis.Kč (B.3.) 

- běžné výdaje 

(A.4.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 313, org. 84000000, pol. 5011 o 62 tis.Kč 

                                                                                   pol. 5031 o 16 tis.Kč 

                                                                                   pol. 5032 o 7 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 100 tis.Kč (C.2.) 

(C.10.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5363 o 40 tis.Kč 

                                              pol. 5362 o 1 tis.Kč  

(E.1.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5151 o 40 tis.Kč 

                                            pol. 5153 o 70 tis.Kč 

                                            pol. 5154 o 220 tis.Kč 

                                            pol. 5164 o 68 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 1 182 tis.Kč 

(C.7.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5166 o 20 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 60 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5909, ORJ 140, ÚZ 7606 o 600 tis.Kč (C.12.) 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100, ÚZ 93 o 4 500 tis.Kč (C.13.) 

na § 3299, pol. 5175, ORJ 140, ÚZ 3639, org. 85000001 o 43 tis.Kč (C.14.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 7085 o 973 tis.Kč (C.1.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100 o 114 tis.Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3170 o 1 100 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 8134 o 17 tis.Kč 

                                                             org. 8137 o 1 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3200 o 10 000 tis.Kč 

                               § 3412, pol. 6121, org. 8173 o 8 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

(A.1.) na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 33513233, org. 35 o 160 tis.Kč 

                                                             ÚZ 33113233, org. 35 o 28 tis.Kč 

(A.2.) na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 156 tis.Kč 

                                                             ÚZ 35019, org. 4241 o 3 tis.Kč 

na § 3314, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 345, org. 4214 o 846 tis.Kč (A.3.) 

na § 3111, pol. 5331, ORJ 300, org. 85 o 7 tis.Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 180, pol. 5323, ÚZ 249, § 4373 o 1 251 tis.Kč 

                                                              § 4374 o 788 tis.Kč 

                                                              § 4351 o 913 tis.Kč 

                                                              § 4377 o 1 423 tis.Kč 
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                                                              § 4344 o 2 421 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 614 o 180 tis.Kč (C.8.) 

                                   ÚZ 93, org. 503 o 974 tis.Kč (C.9.) 

                                   ÚZ 3500, org. 618 o 1 074 tis.Kč (C.11.) 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 75 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 5 973 tis.Kč (B.2.) 

                                                  o 30 124 tis.Kč (B.3.) 

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 313, org. 84000000 o 10 tis.Kč (A.4.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3635, pol. 5169, ORJ 230 o 18 tis.Kč (C.4.) 

na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 7 tis.Kč (C.5.) 

(C.7.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5167 o 20 tis.Kč 

                                            pol. 5137 o 60 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5167, ORJ 130 o 41 tis.Kč (C.10.) 

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7606 o 600 tis.Kč (C.12.) 

na § 3299, pol. 5175, ORJ 300, ÚZ 3639, org. 85000001 o 43 tis.Kč (C.14.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7085 o 973 tis.Kč (C.1.) 

na § 2219, pol. 6122, ORJ 100 o 100 tis.Kč (C.2.) 

(C.4.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 1 100 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3120 o 10 000 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909 o 8 tis.Kč 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 180 tis.Kč (C.8.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 974 tis.Kč (C.9.) 

                                                  o 1 074 tis.Kč (C.11.) 

- neinvestiční transfery 

na § 4379, pol. 5323, ORJ 180 o 6 796 tis.Kč (C.6.) 

- investiční transfery 
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na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 114 tis.Kč (C.3.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 580 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Nová Ves (C.8.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 614 o 180 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8760 - stavební úpravy a snížení energet.náročnosti budovy 

KD v O-Nové Vsi na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 180 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.9.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 503 o 974 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Stavební úpravy chodníku na ul. Michálkovická 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 974 tis.Kč 

Městský obvod Krásné Pole (C.11.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 618 o 1 074 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3938 - výstavba chodníku na ul. Zauliční 

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500 o 1 074 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 1 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na 
regeneraci trávníků dvou fotbalových hřišť stadionu Bazaly 
  
Usnesení číslo: 03780/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu   a   uzavření  smlouvy na regeneraci trávníků dvou 

fotbalových hřišť na pozemku parc.č. 1706 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - stadion 
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Bazaly, Bukovanského 4, Ostrava-Slezská Ostrava  se společností:  

  

Zelený pažit s.r.o., 

Žákovská 842/27, 709 00 Ostrava-Hulváky za cenu nejvýše přípustnou 292.000,-Kč  bez DPH, 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrh rozpočtového opatření, kterým se : 

- snižuje rozpočtová rezerva 

na ORJ 120, § 6409, pol. 5901  o                               354 000,-- Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

na ORJ 136, § 3412, pol. 5169   o                              354 000,-- Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 9 
Informace o postupu plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 13. 4. 2016 
  
Usnesení číslo: 03781/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 4. 2016 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 8 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03782/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Magistrátu  města 

Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací 

  

2) jmenuje 

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

pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na jmenování vedoucí odboru školství a sportu a vedoucí odboru 
veřejných zakázek a kapitálových účastí Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03783/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
jmenovat vedoucí odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy paní Ing. Sylvu 

Sládečkovou, nar. 20. 7. 1971, bytem Moravská 13, 700 30 Ostrava, s účinností od 1. 5. 2016 

  

2) rozhodla 

  
jmenovat vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí Magistrátu města Ostravy 

paní Ing. Evu Seborskou, nar. 11. 3. 1964, bytem Hornická 2675/50, 702 00 Ostrava, s 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Strana 88/89  

účinností od 1. 5. 2016 

  

 
RM_M 56 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Rekonstrukce 
hasičské zbrojnice Ostrava- Michálkovice” 
  
Usnesení číslo: 03784/RM1418/56 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

Ostrava - Michálkovice” ke spolufinancování z programu  MV - generálního ředitelství HZS 

ČR “Dotace pro jednotky SDH obcí  pro rok 2017” 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje jako nositeli projektu 

zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu a předložit žádost o dotaci a všech jejích 

příloh pro projekt  dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami  programu “Dotace pro 

jednotky SDH obcí na rok 2017” vyhlášeného   MV- generálním ředitelstvím HZS ČR 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) schvaluje 

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

34.683 tis. Kč 

- v roce 2017 

na zajištění předfinancování projektu ve výši  23.627 tis. Kč 

- v roce 2018 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 11.056 tis. Kč , přičemž v obou částkách je 

obsaženo spolufinancování ve výši 32.460 tis. Kč dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 
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Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 30.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

  
 
 


