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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 24.05.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03951/RM1418/60 RM_M 0 Schválení programu 60. schůze rady města dne 

24.05.2016 

35 

03952/RM1418/60 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

03953/RM1418/60 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s. - volba člena 

dozorčí rady 

28 

03954/RM1418/60 RM_M 2 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc duben 2016 

25 

03955/RM1418/60 RM_M 20 Ukončení projektu “Ozdravné pobyty dětí ZŠ 

městského obvodu Poruba ve školním roce 

2014/2015 

50 

03956/RM1418/60 RM_M 21 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z 

Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o 

válečné hroby 

50 

03957/RM1418/60 RM_M 41 Zpráva o ukončení realizace projektu “Energetické 

úspory objektu MŠ Mitrovická” 

50 

03958/RM1418/60 RM_M 3 Dodání knihy s názvem Investice a investiční 

procesy v podmínkách samosprávy 

01 

03959/RM1418/60 RM_M 22 Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2016 z 

rozpočtu Moravskoslezského kraje k 

dofinancování nákladů na zabezpečení 

akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce 

01 

03960/RM1418/60 RM_M 23 Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku 

města Ostravy na přítiskových poštovních 

známkách 

01 

03961/RM1418/60 RM_M 49 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

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

Itálie (Řím) ve dnech 01.-04.06.2016 

01 

03962/RM1418/60 RM_M 5 Výzva k zaplacení částky 735 738 152,- Kč 28 

03963/RM1418/60 RM_M 24 Odpověď na dopis starosty městského obvodu 

Nová Ves 

28 

03964/RM1418/60 RM_M 25 Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na 

Havlíčkově nábřeží - další postup 

28 

03965/RM1418/60 RM_M 51 Smluvní pokuta za porušení podmínek smlouvy o 

bezúplatném převodu nemovitostí 

28 

03966/RM1418/60 RM_M 53 Souhlas s vypracováním znaleckého posudku ve 

věci soudního sporu se společností AMÁDEUS 

REAL, a.s. 

28 

03967/RM1418/60 RM_M 4 Ukončení realizace projektu Propojení ul. 

Pavlovova – Plzeňská 
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03968/RM1418/60 RM_M 42 Poskytnutí investičního transferu MOb Polanka 

nad Odrou na přípravu projektu “Protipovodňová 

opatření Městského obvodu Polanka nad Odrou” 

38 

03969/RM1418/60 RM_M 43 Podání odvolání proti platebnímu výměru na 

penále za prodlení s odvodem za porušení 

rozpočtové kázně 

38 

03970/RM1418/60 RM_M 47 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Zprostředkující subjekt ITI ostravské 

aglomerace” 

38 

03971/RM1418/60 RM_M 1 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 

03972/RM1418/60 RM_M 48 Návrh na změnu ve složení komise pro výběrové 

řízení na obsazení funkce ředitele Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

30 

03973/RM1418/60 RM_M 45 Výjezdní jednání komise rady města pro 

vzdělávání, vědu a výzkum ve dnech 12.06. - 

14.06.2016 

60 

03974/RM1418/60 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním staveb na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy - “Nasvětlení přechodu pro chodce ul. 

Koblovská, Petřkovice, Autoservis”, a “Nasvětlení 

přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice, 

Šilheřovická” 

08 

03975/RM1418/60 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení VN 10 kV a uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k 

pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

03976/RM1418/60 RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro OVANET a.s. 

08 

03977/RM1418/60 RM_M 14 Návrh na zřízení služebností, uzavření smluv o 

zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 

SMO v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava, a v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, pro společnost CTP Invest 

IX, spol. s r.o. a Dopravní podnik Ostrava a.s. 

08 

03978/RM1418/60 RM_M 15 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 

08 

03979/RM1418/60 RM_M 17 Plán oprav v domech Zapletalova č. 1947/1, 

1937/3, 1938/5 a 1939/7, Slezská Ostrava, kde 

správu zajišťuje Stavební bytové družstvo Nová 

huť 

08 

03980/RM1418/60 RM_M 18 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostrava do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., navýšení 

hodnoty vodohospodářského majetku SMO o 

realizované technické zhodnocení a záměr 

pronájmu vodohospodářské stavby 

08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 4/60  

03981/RM1418/60 RM_M 30 Návrh na souhlas s užíváním pozemku v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava, návrh na záměr města 

vypůjčit části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, návrh na záměr města pronajmout 

části pozemků v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

03982/RM1418/60 RM_M 31 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 nájemní smlouvy 

s fyzickými osobami 

08 

03983/RM1418/60 RM_M 32 Návrh na uzavření dodatku č. 24 ke Smlouvě o 

výpůjčce s ČR-HZS MSK Návrh na souhlas s 

použitím částí movitých věcí umístěných v areálu 

HZS MSK v Ostravě - Porubě a Ostravě - Zábřehu 

společností ČEZ Distribuce, a.s. Návrh na souhlas 

pro ČR-HZS MSK s přenecháním částí movitých 

věcí do užívání ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

03984/RM1418/60 RM_M 33 Souhlas se vstupem na pozemky v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava pro společnost 

VÍTKOVICE REVMONT a.s. 

08 

03985/RM1418/60 RM_M 34 Návrh na vyřazení vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy pronajatého 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 

návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti majetku, 

o vyřazení majetku z účetní a operativní evidence 

a o likvidaci majetku 

08 

03986/RM1418/60 RM_M 35 Návrh na záměr města směnit nemovitosti v ploše 

“Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v 

k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

03987/RM1418/60 RM_M 36 Návrh na záměr výpůjčky částí pozemků v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

08 

03988/RM1418/60 RM_M 38 Návrh se záborem veřejné zeleně - návrh na 

souhlas s užíváním veřejného prostranství 

08 

03989/RM1418/60 RM_M 46 Žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby 

platnosti podmínek pro nakládání s byty 

postavenými s dotací a výmaz zástavního práva - 

bytové domy na ul. Zapletalova, Sokolské třídě a 

ul. Horní. 

08 

03990/RM1418/60 RM_M 50 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o využívání sportoviště 

08 

03991/RM1418/60 RM_M 6 „Rekonstrukce vodojemu Hladnov B - udržovací 

práce”, výkon činnosti koordinátora BOZP - 

vystavení objednávky 

05 

03992/RM1418/60 RM_M 40 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače ul. 

Husarova”, “Rekonstrukce vodovodu ul. 

Hlučínská” a “Rekonstrukce kanalizace ul. U 

Zvonice” 

05 
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03993/RM1418/60 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren 

Hranečník - SO 05”, poř. č. 088/2016 

05 

03994/RM1418/60 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Odstranění staveb v k.ú. 

Mošnov”, poř. č. 59/2016 

05 

03995/RM1418/60 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

investičního záměru pro stavbu “Rekonstrukce 

objektu Střelniční 8/75, Ostrava” 

05 

03996/RM1418/60 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce 

“Rekonstrukce veřejného osvětlení se sítí NN ul. 

Věšínova, Starobělská”, ORG 4310, v městském 

obvodě Ostrava - Jih 

05 

03997/RM1418/60 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Kanalizace splašková Plesná - 

Žižkov”, poř.č. 086/2016 

05 

03998/RM1418/60 RM_VZ 7 Návrh na zadání zakázky malého rozsahu a 

uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování projektové dokumentace, inženýrské 

činnosti pro zajištění stavebního povolení akce 

“Strategická průmyslová zóna Mošnov - 

autobusové zastávky MOBIS, BEHR 

05 

03999/RM1418/60 RM_VZ 9 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚČOV 

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

5 

04000/RM1418/60 RM_M 9 Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 

1 územního plánu Petřvaldu 

89 

04001/RM1418/60 RM_M 52 Stavba roku 2016 89 

04002/RM1418/60 RM_M 39 Předchozí souhlas rady města k pronájmu a 

prodeji nemovitostí svěřených městským 

obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

04003/RM1418/60 RM_M 19 Kandidatura statutárního města Ostravy do 

soutěže “European Green Capital” 

33 

04004/RM1418/60 RM_M 27 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

04005/RM1418/60 RM_M 28 Spolufinancování a předfinancování projektů 

městských obvodů z externích zdrojů 

07 

04006/RM1418/60 RM_M 29 Rozpočtová úprava 07 

04007/RM1418/60 RM_M 26 Udělení souhlasu s využitím čistícího vozu, který 

je součástí rozšíření aktivit společnosti Dopravní 

podnik Ostrava a.s. v rámci Programu švýcarsko - 

české spolupráce 

09 

04008/RM1418/60 RM_MZP 1 Návrh organizačních změn k 1. 7. 2016 a návrh na 

úpravu počtu funkčních míst některých odborů 

Magistrátu města Ostravy a Městské policie 

Ostrava 

36 

04009/RM1418/60 RM_M 8 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v 

užívání Magistrátu města Ostravy 
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04010/RM1418/60 RM_M 10 Vyslovení souhlasu s obsahem prohlášení 

Statutárního města Ostravy k problematice údržby 

silniční vegetace podél dálnic a silnic I. třídy v 

průjezdním úseku města 

84 

04011/RM1418/60 RM_M 7 Návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružených 

službách dodávky elektřiny ev.č. obchodníka 

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

na hladině nízkého napětí pro rok 2016 

84 

04012/RM1418/60 RM_M 37 Snížení počtu odběrných míst ve Smlouvě o 

sdružených službách dodávky zemního plynu, 

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

objednatele 3057/2015/HS ze dne 11.12.2015 o 

jedno odběrné místo 

84 

04013/RM1418/60 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Provozování veřejných toalet a 

úklid místností - terminál Hranečník”, poř. č. 

077/2016 

84 

04014/RM1418/60 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Zatravnění plochy u Trojhalí”, 

poř. č. 94/2016 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 16 Návrh na záměr města neprodat pozemek (ul. 

Beno Blachuta)Moravská Ostrava, návrh na záměr 

města neprodat část pozemku (ul. Cihelní) v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

  RM_M 44 Žádosti městských obvodů Plesná a Lhotka o 

poskytnutí transferu na pokrytí nákladů spojených 

se zadáním studií na pozemky určené pro 

sportovní využití 

91 
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RM_M 0 
Schválení programu 60. schůze rady města dne 24.05.2016 
  
Usnesení číslo: 03951/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 60. schůze rady města dne 24.05.2016 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03952/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 

č.90/2012 Sb., obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, Ruská 

3077/135, PSČ 700 30, IČ 25911368, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. za rok 2015 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. za rok 2015 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., jejíž součástí je zpráva o 

vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. za rok 2015 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 

  
o úhradě ztráty obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. za rok 2015 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií, bonusů a mimořádných bonusů za rok 2015 a 

vyhodnocení účinnosti motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
doplatek prémií, bonusů a mimořádných bonusů členům TOP managementu společnosti dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik Ostrava 
a.s. - volba člena dozorčí rady 
  
Usnesení číslo: 03953/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle §12 odst.1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci předsedy představenstva společnosti  Dopravní podnik Ostrava a.s. o doplnění 

dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. p. Ixx Pxxxxxxxx nar. 

x.x.xxxx, bytem xxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxxx xxxx 

  

3) schvaluje 

  
členovi dozorčí rady uvedenému v bodě 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 9/60  

 
RM_M 2 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc duben 2016 
  
Usnesení číslo: 03954/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 

  

 
RM_M 20 
Ukončení projektu “Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu 
Poruba ve školním roce 2014/2015 
  
Usnesení číslo: 03955/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02706/RM1418/39 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou závěrečnou zprávou o ukončení projektu „Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského 

obvodu Poruba ve školním roce 2014/2015“ spolufinancovaného z Programu podpory 

ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v rámci Státního fondu 

životního prostředí ČR a s konečným vyúčtováním 

  

 
RM_M 21 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Moravskoslezského kraje na 
zabezpečení péče o válečné hroby 
  
Usnesení číslo: 03956/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03086/RM1418/46 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá a 

poskytovatelem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,                  
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IČO: 70890692  na financování uznatelných nákladů projektu “Zhotovení kopie sochy 

Antonína Švehly” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

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

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 30.12.2016 

 starosta Městského obvodu Stará Bělá 

  
 

RM_M 41 
Zpráva o ukončení realizace projektu “Energetické úspory objektu MŠ 
Mitrovická” 
  
Usnesení číslo: 03957/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 6525/RM1014/86 

k usnesení č. 2375/ZM1014/31 

k usnesení č. 9377/RM1014/123 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou informací o ukončení realizace projektu “Energetické úspory objektu MŠ 

Mitrovická” spolufinancovaného z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, 

oblast podpory 3.2.1 - snižování spotřeby energie (zateplení veřejných budov) a s konečným 

vyúčtováním projektu 

  

2) schvaluje 

  
přijetí vratky poskytnutého investičního transferu v rámci konečného vyúčtování projektu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá zabezpečit udržitelnost projektu “Energetické úspory objektu MŠ 

Mitrovická” dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 30.09.2018 

 starosta Městského obvodu Stará Bělá 
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RM_M 3 
Dodání knihy s názvem Investice a investiční procesy v podmínkách 
samosprávy 
  
Usnesení číslo: 03958/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na dodání knihy s názvem Investice a investiční procesy v podmínkách 

samosprávy v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

   

vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.05.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 22 
Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2016 z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje k dofinancování nákladů na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
  
Usnesení číslo: 03959/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2016 z rozpočtu Moravskoslezského kraje k 

dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce kategorie JPO II v celkové výši 100 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace od 

poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČ 70890692 dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

přijaté neinvestiční transfery od krajů 

- na pol. 4122, ÚZ 211, ORJ 120                                                                               o 100 tis. Kč 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

- na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 211, ORG 517                                                 o 100 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

zvýší se převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

- na § 6330, pol. 4137, ÚZ 211, ORG 517                                                                 o 100 tis. Kč 

zvýší se běžné výdaje 

- na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211                                                                                  o 100 tis. Kč 

  

4) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 23 
Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy na 
přítiskových poštovních známkách 
  
Usnesení číslo: 03960/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy panu Jxxxx Mxxxxx,                             
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bydlištěm Vxxxxxxá xxx, xxx xx  xxxxxxx, za účelem použití na přítiskových poštovních 

známkách 

  

 
RM_M 49 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, 
Ph.D., náměstka primátora, do Itálie (Řím) ve dnech 01.-04.06.2016 
  
Usnesení číslo: 03961/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

   

zahraniční pracovní cestu Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do Itálie (Řím)  

ve dnech 01.-04.06.2016 za účelem účasti na mítinku Diamantové ligy v Římě 

 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 21.06.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 5 
Výzva k zaplacení částky 735 738 152,- Kč 
  
Usnesení číslo: 03962/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádost o zaplacení částky 735 738 152,- Kč a o odstranění kanalizačního potrubí doručenou na 

Magistrát města Ostravy dne 4.4.2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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2) souhlasí 

  
se zněním odpovědi  žadatelce dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 24 
Odpověď na dopis starosty městského obvodu Nová Ves 
  
Usnesení číslo: 03963/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
dopis starosty městského obvodu Nová Ves ze dne 14.3.2016, č.j. NVES/0233/16/Le 

  

2) schvaluje 

  
návrh odpovědi primátora Ing. Tomáše Macury, MBA dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

starostovi městského obvodu Nová Ves na jeho dopis uvedený v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 25 
Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží - další 
postup 
  
Usnesení číslo: 03964/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání žaloby na zaplacení částky 277 108,64 Kč s příslušenstvím a návrhu na vydání 

platebního rozkazu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Smluvní pokuta za porušení podmínek smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 03965/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
nezaplatit smluvní pokutu ve výši  242.991,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Souhlas s vypracováním znaleckého posudku ve věci soudního sporu 
se společností AMÁDEUS REAL, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03966/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
ve věci soudního sporu žalobce AMÁDEUS REAL, a.s. proti žalovanému statutárnímu městu 

Ostrava s vypracováním znaleckého posudku - vyčíslení škody (skutečné škody) a ušlého zisku 

v souvislosti s nemožností realizace výstavby obchodního centra společností Equity Solutions 

Appraisals s.r.o., se sídlem Týnská 633/12, 110 00 Praha 1 - Staré Město, za cenu v maximální 

výši 200.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Ukončení realizace projektu Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 03967/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10467/RM1014/137 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská” 

spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko                 

2007 - 2013 

  

2) ukládá 

   

Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

 

zajistit udržitelnost projektu “Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská” dle podmínek stanovených 

ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (ev. č. 1864/2014/OER - příloha č. 

1) a poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti projektu 
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 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 18.04.2021 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
3) ukládá 

   

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

 

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

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

“Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Regionální rady (ev. č. 1864/2014/OER) dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 18.04.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) žádá 

   

starostu Městského obvodu Ostrava – Jih 

 

o zajištění udržitelnosti projektu “Propojení ul Pavlovova - Plzeňská” v rozsahu majetku 

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

rozpočtu Regionální rady (ev. č. 1864/2014/OER) dle přílohy č.1 předloženého materiálu a o 

poskytnutí informací odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti projektu 

 

 

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 18.04.2021 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 42 
Poskytnutí investičního transferu MOb Polanka nad Odrou na přípravu 
projektu “Protipovodňová opatření Městského obvodu Polanka nad 
Odrou” 
  
Usnesení číslo: 03968/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02425/RM1418/36 

k usnesení č. 01931/RM1418/29 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního transferu městskému obvodu Polanka nad Odrou ve výši 77 tis. Kč 
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na přípravu projektu “Protipovodňová opatření Městského obvodu Polanka nad Odrou” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje účelová rezerva 

ORJ 300 § 3636, pol. 5901, ÚZ 3638                                  o 77 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3638, ORG 620                o 77 tis. Kč 

u městského obvodu Polanka nad Odrou 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody -  příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3638 , ORG 620                           o 77 tis. Kč 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol.6xxx, ÚZ 3638                                              o 77 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 43 
Podání odvolání proti platebnímu výměru na penále za prodlení s 
odvodem za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 03969/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03717/RM1418/56 

k usnesení č. 02374/RM1418/35 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat odvolání proti platebnímu výměru na penále za prodlení s odvodem za porušení 

rozpočtové kázně za období od 18. 5. 2012 do 29. 4. 2016 ze dne 2. 5. 2016, č.j. 

1945100/16/3200-31471-803108 vydaného Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj 

  

2) ukládá 

   

vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zabezpečit vypracování a odeslání odvolání uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.06.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 47 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Zprostředkující 
subjekt ITI ostravské aglomerace” 
  
Usnesení číslo: 03970/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Zprostředkující subjekt ITI ostravské 

aglomerace” v rámci výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc, specifický cíl 1.3 

Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni dle předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru vnitřních věcí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 19/60  

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

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

souladu s podmínkami výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 15.06.2016 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 6404,8 tis. Kč 

- v roce 2016: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 1721,2 tis. Kč 

- v roce 2017: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 3122,4 tis. Kč 

- v roce 2018 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 1561,2 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

   

Magistrátu města Ostrava - odboru vnitřních věcí 

 

zajistit předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na rozpočet 

statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 
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RM_M 1 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 03971/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení 

1. pana Ing. Jxxx Šxxxx, trvalý pobyt xxxxx-xxxxx, xxxxx xxx/x, navrženého 

panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

2. pana Ixxx Txxxx, trvalý pobyt xxxxx, x xxxxx xxx, místo výkonu práce Ostrava, 

navrženého paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

3. paní Jxxx Kxxxx, trvalý pobyt xxxxx-xxxxx, xxxxx xxx/xx, navržené 

panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

4. paní Ixxxx Rxxxxx, trvalý pobyt xxxxx-xxxx, xxxxxxx xxxx/xx, navržené 

panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

5. paní Vxxx Sxxxxxx, trvalý pobyt xxxxx-xxxxx, xxxxx xxx/xx, navržené paní Mgr. Hanou 

Strádalovou (hnutí Ostravak), 

6. paní Jxxxxxx Pxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxx-xxxxx, xxxxxx xxxx/x, navržené panem           

Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

7. pana Mxxxx Pxxxx, trvalý pobyt xxxxx-xxxxxx, xxxxxxx xxx/xxx, navrženého panem 

Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí Ostravak), 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 48 
Návrh na změnu ve složení komise pro výběrové řízení na obsazení 
funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03972/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 03643/RM1418/55 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu ve složení komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, zřízené usnesením č. 03643/RM1418/55 ze dne 12.4.2016 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Výjezdní jednání komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum ve 
dnech 12.06. - 14.06.2016 
  
Usnesení číslo: 03973/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
výjezdní jednání členů komise pro vzdělávání, vědu a výzkum rady města, která se uskuteční v 

Praze ve dnech 12.06. - 14.06.2016 za účelem projednání problematiky výuky mimořádně 

nadaných dětí. 

  

2) schvaluje 

  
uvolnění finančních prostředků k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s realizací výjezdního 

jednání dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy - “Nasvětlení přechodu pro chodce ul. 
Koblovská, Petřkovice, Autoservis”, a “Nasvětlení přechodu pro 
chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Šilheřovická” 
  
Usnesení číslo: 03974/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Autoservis” 

na pozemcích parc.č. 1922/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 1922/3 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle situačního snímku, 

který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu, za podmínky, že musí při výstavbě sloupů 
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nasvětlení přechodu pro chodce zůstat na chodnících minimální průchozí šířka dle platných 

ČSN, 

pro žadatele: 

statutární město Ostrava - městský obvod Petřkovice, Hlučínská 135, 725 29 Ostrava 

pro územní a stavební řízení 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Šilheřovická” 

na pozemku parc.č. 1922/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 

obec Ostrava, dle situačního snímku, který je přílohou č. 2/3 předloženého materiálu 

pro žadatele: 

statutární město Ostrava - městský obvod Petřkovice, Hlučínská 135, 725 29 Ostrava 

pro územní a stavební řízení 

  

 
RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN 10 
kV a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 03975/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení VN 10 kV v pozemku: 

parc.č. 995/2 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Poruba, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Sjízdná, VNk a RVN, TS LPF” 
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2) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení VN 10 kV k části pozemku: 

parc.č. 995/2 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene pro OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 03976/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemní kabelové přípojky NN k podzemnímu komunikačnímu vedení 

veřejné komunikační sítě do pozemku: 

p. p. č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 

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

IČO: 29399491 

v rámci stavby “KS ÚMOb Mariánské Hory - kamera sloup NN” 

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemní kabelové přípojky NN k podzemnímu komunikačnímu vedení veřejné 

komunikační sítě k části pozemku: 
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p. p. č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

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

IČO: 29399491 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na zřízení služebností, uzavření smluv o zřízení služebností k 
pozemkům ve vlastnictví SMO v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v k.ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava, a v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, pro společnost CTP Invest IX, spol. s r.o. a Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 03977/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o zřízení služebností: 

- vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 341/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- splaškové kanalizace v pozemcích parc. č. 341/27 - ostatní plocha, zeleň, parc. č. 3134/11 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 341/1 - orná půda, 

- dešťové kanalizace a zaolejované dešťové kanalizace v pozemcích parc. č. 341/30 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace a parc. č. 342/2 - ostatní plocha, zeleň vše v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, s oprávněným: 

CTP Invest IX, spol. s r.o. 

se sídlem Humpolec - Humpolec, Cenral Trade Park D1 1571, PSČ 39601 

IČO 280 89 201 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým 

je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního 

vedení trakčních kabelů k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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p.p.č. 160/1 v - ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 162/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1104 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1125 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1204 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3594/10  - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO 61974757 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-Hulváky, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03978/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek p.č.st. 250, k.ú. 

Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek p.p.č. 355/2, k.ú. 

Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 22.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Plán oprav v domech Zapletalova č. 1947/1, 1937/3, 1938/5 a 1939/7, 
Slezská Ostrava, kde správu zajišťuje Stavební bytové družstvo Nová 
huť 
  
Usnesení číslo: 03979/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem plánu oprav Stavebního bytového družstva Nová huť na rok 2016 pro bytové domy 

na ul. Zapletalova č. 1947/1, 1937/3, 1938/5 a 1939/7, Ostrava - Slezská Ostrava. 

  

2) souhlasí 

   

se zněním dopisu Stavebnímu bytovému družstvu Nová huť dle přílohy č.3 předloženého 

materiálu 

 

  

 
RM_M 18 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., 
navýšení hodnoty vodohospodářského majetku SMO o realizované 
technické zhodnocení a záměr pronájmu vodohospodářské stavby 
  
Usnesení číslo: 03980/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

30,647.429,24 Kč v rámci Koncesní smlouvy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s., a to: 

I. 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, 
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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 a vybudována v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská“ ORG 

7251, v pořizovací ceně 10,031.604,06 Kč. 

- 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 a vybudována v rámci stavby „Zpětná 

klapka na ČSOV Kubínova“, ORG 7305, v pořizovací ceně 188.425,49 Kč. 

- Kanalizace jednotná DN 600, DN 500, DN 400, DN 300, DN 250 včetně 11 kusů 

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 a vybudována v rámci stavby „Kanalizace ul. Husarova“, ORG 

7208, v pořizovací ceně 6,940.588,14 Kč. 

- 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 a vybudována v rámci 

stavby „Propojení kanalizace ul. Staňkova, Ostrava - Výškovice“, ORG 7298, v pořizovací 

ceně 1,550.432,18 Kč. 

- 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 a vybudována v rámci stavby 

„Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou“, ORG 7282, v pořizovací 

ceně 7,263.052,47 Kč. 

- 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 a vybudována v rámci stavby „Rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu ul. U Zvonice“, ORG 7304, v pořizovací ceně 3,818.218,00 Kč. 

- 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 a 
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vybudována v rámci stavby „kanalizace Ryšlinkova“, ORG 7278, v pořizovací ceně 

855.104,90 Kč. 

II. 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 a vybudována v rámci stavby „Řadové rodinné domy – ul. 

Pustkovecká, Pustkovec“, v pořizovací ceně 1,- Kč. 

- 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 

kolaudačním rozhodnutím č. 823/05 ze dne 2.9.2005 a vybudována v rámci stavby „Řadové 

rodinné domy – ul. Pustkovecká, Pustkovec“, v pořizovací ceně 1,- Kč. 

- 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 a 

vybudována v rámci stavby „Inženýrské sítě  pro 6 RD na ul. B. Nikodéma, Ostrava – 

Pustkovec“, v pořizovací ceně 1,- Kč. 

-  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 a vybudována v rámci stavby „Inženýrské sítě  pro 6 RD na ul. B. Nikodéma, 

Ostrava – Pustkovec“, v pořizovací ceně 1,- Kč. 

  

2) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku, který má společnost Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení, v souladu s Koncesní 

smlouvou, a to: 

- u Čerpací stanice odpadních vod Palesek ve Staré Bělé - výměna rozvaděče DTI s  řídícím 
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systémem SIMATIC a jednotkami vstupů a výstupů, výměna obrazovek technologie pro 

operátorské PC, výměna  a instalace komunikačního kabele mezi řídícím systémem a 

operátorskými počítači,  inventární č. majetku 131968,  131971, 154546 o celkovou částku 

829.253,00 Kč, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Rekonstrukce řídícího systému ČS 

Palesek“ v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

- u Čerpací stanice odpadních vod Bartošova v Nové Vsi - rekonstrukce technologického 

vystrojení, výměna stávajících armatur v armaturní komoře, výměna a instalace indukčního 

průtokoměru, elektrotechnologické části, výměna provozních silnoproudých rozvodů, instalaci 

zařízení pro měření a regulaci, stavební elektroinstalace, inventární č. majetku 99808, 154702, 

154703 o celkovou částku 941.600,65 Kč, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace – ČSOV 

Bartošova“ v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

- u Čerpací stanice odpadních vod Včelínek v Hošťálkovicích - stavební úpravy, oprava 

střechy, oplocení, vyspravení venkovní omítky, nátěry brány, výměna česlí, armatur, instalace 

indukčního průtokoměru, výměna elektrotechnologické části a systému řízení technologických 

postupů, inventární č. majetku 86619, 154750, 154751, 154752 o celkovou částku 

2,158.611,04 Kč, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace – ČSOV 

Včelínek“ v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

- u Čerpací stanice odpadních vod Žleby v Hošťálkovicích – stavební úpravy, oprava střechy 

včetně okapového systému, oprava technologického vystrojení, výměna 3 kusů uzavíracích 

klapek, 2 kusů zpětných klapek za bez přírubové, 3 kusů montážních vložek, úprava 

výtlačného potrubí DN 50, instalace a výměna  magneticko  indukčního průtokoměru a 

nožového šoupátka, inventární č. majetku 85579, 86620, 154744, 154745 o celkovou částku 

1,154.512,15 Kč, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace – ČSOV 

Žleby“ v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

- u vodního zdroje Stará Bělá - Pešatek, odstranění stávajícího technologického vybavení, 

oprava vnitřních stavebních konstrukcí objektu, výměna akumulační nádrže, oprava střechy 

objektu a vnějších prvků fasády, zazdění nik po oknech, zřízení výlevek na vzorky a umístění 

akvárií pro sledování kvality vody, přepojení výtlaků ze studní č. 2 a č. 3 v celkové délce 5 m, 

u studní provedena výměna žebříků, betonových zákrytových desek, vstupních poklopů, 

umístění patek mobilního jeřábku, výměna elektroinstalace a technologického vybavení, 

sanace vnějších ploch stávajících skruží v celé hloubce studní, výměna výtlačného potrubí 

inventární č. majetku  87813, 87916, 154655, 154656, 154657, 154658, 154659, 154660, 

154662, 154663, 154664, 154665, 154666, 154667 o celkovou částku 4,657.655,92 Kč, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Vodní zdroj Stará Bělá – Pešatek, 

optimalizace technologie“ v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
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3) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit: 

Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava 

- Jednotná kanalizace DN 500 včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 1000 v celkové délce 

91,09 m, uložená v pozemcích  parc. č. 654/75, parc. č. 654/77 všechny v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.27/16/VH ze dne 

17.2.2016. 

  

4) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 26.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh na souhlas s užíváním pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
návrh na záměr města vypůjčit části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03981/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užíváním pozemku parc. č. 1720/1 - lesní pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

za účelem realizování branně sportovního závodu pro děti od 5 do 18 let 

dne 11.6.2016 v době od 8.00 do 15.00 hodin 
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pro 

FORTO, z. s., se sídlem Slavíkova 1750/26, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 228 94 772 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to část A o výměře 35 m2, část B o výměře 18 m2, 

část C o výměře 18 m2 a část D o výměře 20 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 

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

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

3) rozhodla 

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

- parc. č. 3159/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 129 m2 

- parc. č. 3165 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 356 m2, 

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

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 31 
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 nájemní smlouvy s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 03982/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přípojek do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

2 vodovodních přípojek včetně 2 vodoměrných tubusových šachet a 2 přípojek výtlačné 

kanalizace 

do pozemků 

  

parc. č. 3188 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 
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parc. č. 821/1 – lesní pozemek, les jiný než hospodářský v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

gravitační kanalizační přípojky 

do pozemku 

  

parc. č. 821/1 - lesní pozemek, les jiný než hospodářský v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

pro investory: 

Dr. Ing. Lxxxx Kxxxx, CSc., bydliště xxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxx – xxxxx, 

Ing. Šxxxx Nxxxxxx, bydliště xxxxxx xxxx/x, xxx xx xxxx – xxxxxx, 

Ing. Rxxxx Hxxxx, bydliště xxx xxx, xxx xx xxxxxxx, 

Ing. Zxxx Šxxxxx, bydliště xxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxx – xxxxx, 

v rámci stavby “Vodovodní a kanalizační přípojky pro RD – Martinov ve Slezsku” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné tubusové šachty a přípojky 

výtlačné kanalizace k částem pozemků: 

parc. č. 3188 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

parc. č. 821/1 – lesní pozemek, les jiný než hospodářský v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

Ing. Rxxx Hxxx, bydliště xxx xxx, xxx xx xxxxxxx, 

Ing. Zxx Šxxxxx, bydliště xxxxx xxx/x, xxx xx xxxxx – xxxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné tubusové šachty a přípojky 

výtlačné kanalizace k částem pozemků: 

parc. č. 3188 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 
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parc. č. 821/1 – lesní pozemek, les jiný než hospodářský v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

Dr. Ing. Lxxxxx Kxxxx, CSc., bydliště xxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxx – xxxxx, 

Ing. Šxxxxx Nxxxxxx, bydliště xxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxxx – xxxxxx, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

provozování a údržby gravitační kanalizační přípojky k části pozemku: 

parc. č. 821/1 – lesní pozemek, les jiný než hospodářský v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

Dr. Ing. Lxxxx Kxxxxř, CSc., bydliště xxxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxx – xxxx, 

Ing. Šxxxx Nxxxxxxxx, bydliště xxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxx – xxxxx, 

Ing. Rxxxx Hxxxx, bydliště xxx xxx, xxx xx xxxxxx, 

Ing. Zxxx Šxxxxxx, bydliště xxxxxx xxx/x, xxx xx xxxx – xxxxx, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 3188 - ostatní 

plocha, manipulační plocha o výměře 42,02 m2 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

s 

Dr. Ing. Lxxxxx Kxxxxx, CSc., bydliště xxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxx – xxxx, 

Ing. Šxxxxx xxxxxxxxx, bydliště xxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxxx – xxxxx, 

Ing. Rxxxx Hxxxxx, bydliště xxx xxx, xxx xx xxxxxx, 

Ing. Zxxxx Šxxxxx, bydliště xxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxx – xxxxx, 

za účelem vybudování dvou vodovodních přípojek včetně tubusových šachet a dvou přípojek 

výtlačné kanalizace v rámci stavby “Vodovodní a kanalizační přípojky pro RD - Martinov ve 
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Slezsku” pro vlastníky pozemků parc. č. 3205/2 a parc. č. 3205/13 v k. ú. Martinov ve Slezsku, 

obec Ostrava 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 3.781,80 Kč ročně 

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

účinků zápisu služebností vodovodních přípojek včetně vodoměrných tubusových šachet a 

přípojek výtlačné kanalizace v pozemcích parc. č. 3188 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec 

Ostrava, parc. č. 821/1 v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava ve prospěch nájemců jako 

oprávněných, nejpozději však 31.12.2018 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na uzavření dodatku č. 24 ke Smlouvě o výpůjčce s ČR-HZS MSK 
Návrh na souhlas s použitím částí movitých věcí umístěných v areálu 
HZS MSK v Ostravě - Porubě a Ostravě - Zábřehu společností ČEZ 
Distribuce, a.s. Návrh na souhlas pro ČR-HZS MSK s přenecháním částí 
movitých věcí do užívání ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03983/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 24 ke Smlouvě o výpůjčce ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 

31.12.2003 uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561 (jako vypůjčitel) dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

2) souhlasí 

  
s použitím níže uvedených částí movitých věcí, umístěných v areálu Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) v Ostravě - Porubě a v Ostravě - 

Zábřehu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy (dále jen město), ve výpůjčce HZS MSK, a 

to: 

- dvou přívodních polí kompaktního rozváděče Schneider Elektric VN 10kV, výrobní číslo 

pole č. 1 - 0736148M, výrobní číslo pole č. 2 - 078061M, umístěné v budově bez č.p./č.ev. (v 

trafostanici OS 9033), která je součástí pozemku parc.č. 2393/46 v k.ú. Poruba - sever, v 
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majetkové evidenci města vedené pod i.č. 120087 

- dvou přívodních polí kompaktního rozváděče Siemens VN 10kV, typ 8DJ10.81, výrobní číslo 

708867-00020/001, v budově bez č.p./č.ev. (v trafostanici OS 9521), která je součástí pozemku 

parc.č.st. 6419 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v majetkové evidenci města vedené pod i.č. 54397 

obchodní společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - 

Podmokly, IČO 27429035 

k účelu vymezeném zákonem  č. 458/2000 Sb., o podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,  na 

základě udělené licence č. 121015583 za podmínky, že samotné užívání uvedených částí 

movitých věcí bude upraveno smlouvami uzavřenými mezi obchodní společností ČEZ 

Distribuce, a.s. a ČR - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby ČR - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 

700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561   

přenechal obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

IV-Podmokly, IČO 27429035 do užívání části movitých věcí uvedené v bodě 2) tohoto 

usnesení, a to na dobu, která bude omezena dobou trvání výpůjčky dle Smlouvy o výpůjčce, 

ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava  a  ČR - 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - 

Zábřeh, IČO 70884561 a za podmínky uzavření Dodatku č. 24 ke Smlouvě o výpůjčce ev.č. 

1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003 dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 33 
Souhlas se vstupem na pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava pro společnost VÍTKOVICE REVMONT a.s. 
  
Usnesení číslo: 03984/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
za vlastníka pozemku 

se vstupem na část pozemku parc.č. 2634/6, ost. plocha - zeleň o výměře 273 m2 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října), 

pro společnost: 

VÍTKOVICE REVMONT a.s. 
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se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 

IČO: 258 28 258, 

za účelem vjezdu nákladních vozidel pro návoz stavebního materiálu v rámci realizace stavby 

“Polyfunkční dům RED HOUSE v Moravské Ostravě” v období 05 - 12/2016, 

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

 

  

 
RM_M 34 
Návrh na vyřazení vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy pronajatého společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 
návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti majetku, o vyřazení majetku z 
účetní a operativní evidence a o likvidaci majetku 
  
Usnesení číslo: 03985/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám a 

kanalizacím a.s. na vyřazení majetku statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 

ceně  4,808.240,00 Kč, z nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

  

2) rozhodla 

  
v souladu s čl. 4.5. Koncesní smlouvy, ev.č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000, uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem 

Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 729 71, IČ 45193673, vyřadit z nájmu 

této společnosti majetek statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně 4,808.240,00 Kč 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání protokolů o vyřazení majetku z nájmu Ostravských vodáren a kanalizací a.s. dle 

bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 26.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
4) rozhodla 

  
na základě návrhu Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého statutárním 

městem Ostrava společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. o neupotřebitelnosti majetku v 

pořizovací ceně 4,808.240,00 Kč   dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a o vyřazení 
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majetku z účetní a operativní evidence dle přílohy č. 2a  předloženého materiálu v pořizovací 

ceně 2,165.868,00 Kč a  o likvidaci majetku dle přílohy č. 2b, č. 2c v pořizovací ceně  

2,642.372,00 Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru majetkového 

zajistit všechny úkony související s vyřazením majetku z účetní a operativní evidence v 

celkové pořizovací ceně 2,165.868,00 Kč uvedeného  v příloze č. 2a  předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 26.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
6) ukládá 

  
předsedovi Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám 

a kanalizacím a.s., zřízené radou města, zajistit provedení fyzické likvidace majetku v celkové 

pořizovací ceně 2,642.372,00 Kč uvedeného v příloze č. 2b, č. 2c  předloženého materiálu a 

vyhotovit protokol o provedené likvidaci majetku 

 

  

 Vyřizuje: Ing. David Kutý, T: 26.05.2016 

 předseda likvidační komise 

  
 

RM_M 35 
Návrh na záměr města směnit nemovitosti v ploše “Strategické 
průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 03986/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01578/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města směnit pozemek vedený ve zjednodušené 

evidenci - Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) - 593/1 ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

za 

- pozemek parc.č. 1321/2 

- a pozemek ve zjednodušené evidenci pozemkový katastr (PK) 1128/2 díl 2 (původní katastr 

Sedlnice) 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
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ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha 3 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh na záměr výpůjčky částí pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 03987/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- část pozemku parc.č. 3577/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 8,50 m2 

- část pozemku parc.č. 297/27, ost. plocha - dráha o výměře 1 m2 

oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Kolejní x ul. Poděbradova) 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 38 
Návrh se záborem veřejné zeleně - návrh na souhlas s užíváním 
veřejného prostranství 
  
Usnesení číslo: 03988/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užíváním veřejné zeleně a veřejného prostranství ve správě městského obvodu Moravská 
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Ostrava a Přívoz, pozemku parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

pro Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 

Sokolská třída 26, 702 00, Ostrava, IČO 68917066 

ve dnech  

1.6.2016 za účelem konání akce “Dětský den - Jede král !!!” 

a 

3.6.2016 za účelem konání sportovně - společensko - kulturní akce “Písek v centru” 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 46 
Žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro 
nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního práva - 
bytové domy na ul. Zapletalova, Sokolské třídě a ul. Horní. 
  
Usnesení číslo: 03989/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty 

postavenými s dotaci a výmaz zástavního práva pro bytové domy na ul. Zapletalova 1947/1, 

1937/3, 1938/5 a 1939/7, Slezská Ostrava, bytový dům na Sokolské třídě 2641/62, Moravská 

Ostrava a bytové domy na ul. Horní 3030/96, 3031/98, 3032/100, 3033/102, 3034/104, 

3035/106, 3036/108, 3037/110, 3038/112 a 3039/114, Ostrava - Jih, dle důvodové zprávy a 

příloh předloženého materiálu. 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru strategického rozvoje, zajistit podání žádosti o zkrácení 

vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního 

práva pro nájemní byty a bytové domy dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu se zákonem                

č. 128/2016 Sb. - změna zákona o rozpočtových pravidlech. 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.06.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 50 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o využívání 
sportoviště 
  
Usnesení číslo: 03990/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o využívání sportoviště ze dne 

29.4.2016 uzavřené 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 

  

 
RM_M 6 
„Rekonstrukce vodojemu Hladnov B - udržovací práce”, výkon činnosti 
koordinátora BOZP - vystavení objednávky 
  
Usnesení číslo: 03991/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na zpracování plánu BOZP a činnost koordinátora BOZP pro stavbu 

„Rekonstrukce vodojemu Hladnov B - udržovací práce“ dle přílohy č.1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu uchazeči pod poř. č. 1, 

Ing. Antonínu Tělupilovi,  IČO: 115 27 838 

K myslivně 2092 

708 00  Ostrava 
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za cenu nejvýše přípustnou 240.000,00 Kč bez DPH 

  

2) zplnomocňuje 

  
zastupujícího vedoucího odboru investičního k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 40 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Prodloužení sběrače ul. Husarova”, “Rekonstrukce vodovodu 
ul. Hlučínská” a “Rekonstrukce kanalizace ul. U Zvonice” 
  
Usnesení číslo: 03992/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

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

stavbou “Prodloužení sběrače ul. Husarova” mezi vlastníkem: 

Dušan Žárský 

Husarova 50/35, 700 30 Ostrava - Výškovice 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc. č.212, 

parc.č. 213 a parc.č. 219/2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

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

stavbou “Prodloužení sběrače ul. Husarova” mezi vlastníky: 

Mxxx Šxxxxx 

Zxxxx Šxxxx 

xx xxxxxx xx/x, xxx xx xxxxxx - xxxxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 
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jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 198 v k.ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

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

stavbou “Prodloužení sběrače ul. Husarova” mezi vlastníkem: 

Ing. Vxxx  Oxxxxx 

Hxxxxx xxx/xx, xx xx xxxxx - xxxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č.  219/1 v k.ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

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

stavbou “Prodloužení sběrače ul. Husarova” mezi vlastníky: 

Ing. Pxxx Šxxxxx 

xxxxxx xx/xx, xxx xx xxxxx - xxxxx 

Ing. Axxxxxx Dxxxx a Jxxxxx Dxxxxx 

Hxxxxxx xx/xx, xxx xx xxxxx - xxxxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 216 a parc.č. 217 v 

k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

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

stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská” mezi vlastníky: 

Hxxxxx Gxxxxx 

xxxxxx xxxx/xxx, xxx xx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxx 

Pxxx Gxxxxx 

Hxxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxxxx - xxxxxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 538/4 v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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6) doporučuje 

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

stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská” mezi vlastníky: 

Sxxxxxxx Mxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxx - xxxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 538/3 v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout  o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace ul. U Zvonice” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 837/1 v k.ú. Proskovice, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

8) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 7) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 22.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05”, 
poř. č. 088/2016 
  
Usnesení číslo: 03993/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Revitalizace areálu 

bývalých kasáren Hranečník - technická a výcviková základna IZS, k.ú. Slezská Ostrava: SO 

05 zázemí areálu, instruktážní prostory a prostory MPO”, obec Ostrava, dle ust. § 86 zákona č. 

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

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Odstranění staveb v k.ú. Mošnov”, poř. č. 59/2016 
  
Usnesení číslo: 03994/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na akci “Odstranění 

objektů včetně součástí a příslušenství  č.p. 300 - 301, na pozemcích p.č. 498, 497 v k.ú. 

Mošnov”, obec Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem 

DEMSTAV group, s.r.o. 

se sídlem: Tř. 1 máje 243, 753 01 Hranice 

IČO: 27844935 

za cenu nejvýše přípustnou 785.324,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování investičního záměru pro stavbu “Rekonstrukce 
objektu Střelniční 8/75, Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 03995/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo se společností ATELIER 

38 s.r.o., Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 258 58 343, za účelem 

zpracování investičního záměru pro stavbu “Rekonstrukce objektu Střelniční 8/75, Ostrava”, za 

cenu nejvýše přípustnou 166.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o 
dílo na realizaci akce “Rekonstrukce veřejného osvětlení se sítí NN ul. 
Věšínova, Starobělská”, ORG 4310, v městském obvodě Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 03996/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce veřejného osvětlení se sítí NN ul. Věšínova, Starobělská”, v městském obvodě 

Ostrava - Jih,  ORG 4310, za cenu nejvýše přípustnou 279 856, 19,-Kč bez DPH, se 

zhotovitelem: ELTOM, s. r. o., Oběžná 163/19, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00,               

IČO: 25837117, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Kanalizace splašková Plesná - Žižkov”, poř.č. 
086/2016 
  
Usnesení číslo: 03997/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

splašková Plesná - Žižkov” dle ust. § 86 zákona č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého materiálu 
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RM_VZ 7 
Návrh na zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a 
smlouvy příkazní na zpracování projektové dokumentace, inženýrské 
činnosti pro zajištění stavebního povolení akce “Strategická 
průmyslová zóna Mošnov - autobusové zastávky MOBIS, BEHR 
  
Usnesení číslo: 03998/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti akce “SPZ Mošnov - 

autobusové zastávky MOBIS, BEHR” v k. ú. Mošnov, ORG 8190, za cenu nejvýše přístupnou 

295 000,00 Kč (bez DPH) se zhotovitelem: Tebodin Czech republic, s. r. o., Prvního pluku 

20/224, 186 59 Praha 8, IČO 44264186, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže 
č. 1 - 10”, poř. č. 44/2016 
  
Usnesení číslo: 03999/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 03390/RM1418/50 

k usnesení č. 03601/RM1418/54 

k usnesení č. 1069/ZM1418/16 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o úpravě zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 27 

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

stavby “Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10”, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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RM_M 9 
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu 
Petřvaldu 
  
Usnesení číslo: 04000/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Petřvaldu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Stavba roku 2016 
  
Usnesení číslo: 04001/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o účasti v soutěži Stavba roku 2016, organizovanou Nadací pro rozvoj architektury a 

stavitelství s rekonstrukcí Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích 

  

2) souhlasí 

  
s registrací do soutěže, podáním přihlášky a úhrady prezentačního poplatku ve výši                  

28.000,- Kč  + 21% DPH do soutěže Stavba roku 2016 

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Břetislavovi Rigerovi  

zajistit podání přihlášky do soutěže dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 31.05.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 39 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu a prodeji nemovitostí 
svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku 
města 
  
Usnesení číslo: 04002/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 5, k pronájmu dle čl. 7, odst. (8), 

písm. c), bod 1 a k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně závazné vyhlášky města Ostravy 

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

materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) pod číslem 052 – městský obvod 

Radvanice a Bartovice, k pronájmu dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1 pod čísly 048 a 049 – 

městský obvod Ostrava-Jih, pod číslem 053 – městský obvod Radvanice a Bartovice a pod 

číslem 054 b) – městský obvod Slezská Ostrava 

  

 
RM_M 19 
Kandidatura statutárního města Ostravy do soutěže “European Green 
Capital” 
  
Usnesení číslo: 04003/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kandidaturou statutárního města Ostravy do soutěže “European Green Capital” dle 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zajistit všechny potřebné náležitosti související s přípravou a podáním žádosti o kandidaturu 

dle bodu č. 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 03.11.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

   

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města návrh na kandidaturu dle bodu č. 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 27 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 04004/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

a)  zvýšení investičního příspěvku do fondu investic na rok 2016 organizaci Domov Sluníčko 

Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, na základě smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 0823/2015/SOC (kterou 

Moravskoslezský kraj uzavřel s právnickou osobou Domov Sluníčko), ve výši Kč                               

50 000,-- účelově určený na pořízení motorového vozidla s časovou použitelností od 1.5.2016 

do 31.10.2016 

b) zvýšení neinvestičního příspěvku  příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ostrava o                 

1 016 tis.Kč 

c) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské centrum Domeček o                  

667 tis.Kč 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Petřkovice ve výši 1 200 tis.Kč na rekonstrukci budovy č. 2 ZŠ v Ostravě-Petřkovicích, 

Hlučínská 136 

b) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 850 tis.Kč na akci “Rekonstrukce kašny na Smetanově 

náměstí” a ve výši 8 000 tis.Kč na akci “Rekonstrukce ul. Repinova, Engelmüllerova” 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- kapitálové příjmy 

na § 4350, pol. 3113, ORJ 180, org. 34 o 50 tis.Kč (C.3.) 

- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 

na pol. 4113, ORJ 120, ÚZ 53190001, org.60000000 o 72 tis.Kč  (B.1.) 

- ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR 

(B.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 53515319, org. 60000000 o 1 370 tis.Kč 

                                                ÚZ 54115324, org. 62000000 o 387 tis.Kč 

                                                ÚZ 54515325, org. 62000000 o 6 585 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 344 o 3 962 tis.Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 13305 o 8 716 tis.Kč (A.3.) 

- neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4123, ÚZ 38588005, org. 8173000000 o 697 tis.Kč (B.4.) 

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

(B.1.) na ORJ 120, pol. 4223, ÚZ 38588505, org. 83000000 o 1 895 tis.Kč 

                                                                        org. 69000000 o 2 526 tis.Kč 

na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3160 o 6 004 tis.Kč (B.2.) 

                                                              org. 3167000000 o 7 298 tis.Kč (B.3.) 

                                                              org. 8173000000 o 11 891 tis.Kč (B.4.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 135, § 6171, org. 6000, pol. 5011 o 441 tis.Kč 

                                                             pol. 5031 o 110 tis.Kč 

                                                             pol. 5032 o 40 tis.Kč  

               ORJ 136, § 6171, org. 6000, pol. 5132 o 20 tis.Kč 

               ORJ 130, § 6171, org. 6000, pol. 5156 o 25 tis.Kč 

                                                             pol. 5167 o 4 tis.Kč     

(C.2.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 3639, org.88000000, pol. 5011 o 46 tis.Kč 

                                                                                    pol. 5031 o 11 tis.Kč 

                                                                                    pol. 5032 o 4 tis.Kč 

                                             ÚZ 90002, org. 88000000, pol. 5011 o 182 tis.Kč 
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                                                                                        pol. 5031 o 46 tis.Kč 

                                                                                        pol. 5032 o 16 tis.Kč 

               ORJ 221, § 3719, ÚZ 3639, org. 88000000, pol. 5169 o 79 tis.Kč  

                                                                                     pol. 5139 o 28 tis.Kč 

                                            ÚZ 90002, org. 88000000, pol. 5169 o 317 tis.Kč 

                                                                                       pol. 5139 o 112 tis.Kč 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 190 o 49 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

(C.7.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 7335 o 1 380 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7242 o 8 450 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7242 o 9 325 tis.Kč 

                               § 5522, pol. 6121, org. 8148 o 1 100 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

(A.1.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 344, org. 4234 o 1 782 tis.Kč 

                                                                           org. 4240 o 1 018 tis.Kč 

                                                                           org. 4251 o 144 tis.Kč  

                               § 3312, pol. 5336, ÚZ 344, org. 4212 o 1 018 tis.Kč 

(A.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 36 o 2 973 tis.Kč 

                                                                               org. 40 o 2 546 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 39 o 2 100 tis.Kč 

                                                                               org. 40 o 1 097 tis.Kč 

na § 3741, pol. 5331, ORJ 190, org. 4270 o 1 016 tis.Kč (C.5.) 

- investiční transfery 

(C.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, org. 34 o 29 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 6351, org. 34 o 21 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 611 o 1 200 tis.Kč (C.6.) 

                                                                   org. 602 o 8 850 tis.Kč (C.8.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 12 835 tis.Kč(B.1.)    

                                                  o 6 004 tis.Kč (B.2.)     

                                                  o 7 298 tis.Kč (B.3.)       

                                                  o 12 588 tis.Kč (B.4.)                                                               

s n i ž u j í 
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- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 441 tis.Kč 

                                            pol. 5031 o 110 tis.Kč 

                                            pol. 5032 o 40 tis.Kč 

                                            pol. 5132 o 20 tis.Kč 

                                            pol. 5156 o 25 tis.Kč 

                                            pol. 5167 o 4 tis.Kč 

na § 3744, pol. 5169, ORJ 190 o 49 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3194 o 1 200 tis.Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7252 o 2 450 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7252 o 1 000 tis.Kč 

                                                                        org. 7254 o 3 410 tis.Kč 

                                                                        org. 7255 o 3 415 tis.Kč 

                                                                        org. 7303 o 1 500 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7254 o 2 000 tis.Kč     

                                                             org. 7255 o 2 000 tis.Kč 

                                                             org. 7335 o 3 380 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 1 100 tis.Kč 

(C.8.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909, org. 8064000000 o 8 000 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3197000000 o 850 tis.Kč 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na ORJ 300 

(C.2.) na § 3639, pol. 5901, ÚZ 3639 o 305 tis.Kč 

                                                            o 536 tis.Kč 

- účelová rezerva na ORJ 190 

na § 3741, pol. 5901, ORJ 190, org. 4270 o 1 016 tis.Kč (C.5.) 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 14024 o 150 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxxx, ÚZ 14024 o 150 tis.Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.6.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 o 1 200 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6907 - rekonstrukce budovy č. 2 ZŠ v Ostravě-Petřkovicích, 

Hlučínská 136 na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 200 tis.Kč 
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Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.8.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 8 850 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3944 - rekonstrukce kašny na Smetanově náměstí 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 850 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3945 - rekonstrukce ul. Repinova, Engelmüllerova 

na § 22xx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 8 000 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
a) vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

b) vedoucímu odboru ochrany životního prostředí zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2017 

navýšení neinvestíčního příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Zoologická zahrada 

Ostrava o 1 016 tis.Kč 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.10.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 28 
Spolufinancování a předfinancování projektů městských obvodů z 
externích zdrojů 
  
Usnesení číslo: 04005/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 00358/RM1418/8 

  

Rada města 

  
1) mění 

  
bod 1) svého usnesení č. 00358/RM1418/8 ze dne 13.1.2015, a to tak, že nově zní 

rada města rozhodla o financování projektů spolufinancovaných z externích zdrojů (dotačních 

titulů) 

a) městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih a Poruba tak, že maximální míra 

spolufinancování a předfinancování ze strany statutárního města Ostrava bude činit 50 % 

celkových nákladů projektu, 
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b) městských obvodů Slezská Ostrava, Radvanice  a Bartovice, Vítkovice a Mariánské Hory a 

Hulváky tak, že maximální míra spolufinancování a předfinancování ze strany statutárního 

města Ostrava bude činit 70 % celkových nákladů projektu, 

c) zbývajících městských obvodů tak, že maximální míra spolufinancování a předfinancování 

ze strany statutárního města Ostrava bude činit 90 % celkových nákladů projektu, 

přičemž městským obvodům uvedeným v bodě a) nebude poskytnuta dotace na zpracování 

projektové dokumentace předmětných projektů a budou spolufinancovány a předfinancovány 

projekty v minimální výši celkových nákladů na úrovni 4 mil.Kč. 

  

 
RM_M 29 
Rozpočtová úprava 
  
Usnesení číslo: 04006/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 2310, pol. 2132, ORJ 137 o 60 108 tis.Kč 

na § 2321, pol. 2132, ORJ 137 o 276 254 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3200 o 79 727 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3639, pol. 2133, ORJ 137 o 336 362 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3120 o 79 727 tis.Kč 
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2) ukládá 

   

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D.  

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 26 
Udělení souhlasu s využitím čistícího vozu, který je součástí rozšíření 
aktivit společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v rámci Programu 
švýcarsko - české spolupráce 
  
Usnesení číslo: 04007/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 03826/RM1418/57 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
že pořízený čistící vůz, jenž  je předmětem žádosti o schválení doplňkové aktivity projektu z 

Programu švýcarsko - české spolupráce, bude po celou dobu své ekonomické životnosti 

využíván pouze k plnění závazku veřejné služby dle smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících a poskytnutí kompenzace za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po 

železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh organizačních změn k 1. 7. 2016 a návrh na úpravu počtu 
funkčních míst některých odborů Magistrátu města Ostravy a Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04008/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  
s účinností od 1. 7. 2016 v odboru vnitřních věcí oddělení Zprostředkující subjekt ITI 
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2) schvaluje 

  
a) snížení počtu funkčních míst v odboru útvar hlavního architekta a stavebního řádu o 1 místo  

z 57 na 56 

b) zvýšení počtu funkčních míst v odboru vnitřních věcí o 4 místa z 80 na 84 

c) zvýšení počtu funkčních míst v odboru investičním o 1 místo z 26 na 27 

d) zvýšení počtu funkčních míst v odboru sociálních věcí a zdravotnictví o 2 místa z 66 na 68 

e) zvýšení počtu funkčních míst v odboru hospodářské správy o 4 místa z 56 na 60 

f) zvýšení počtu funkčních míst v odboru platovém a personálním o 1 místo ze 17 na 18 

vše s účinností od 1. 7. 2016 

  

3) zrušuje 

  
bod 5) svého usnesení č. 03260/RMO1418/48 

  

4) stanovuje 

  
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru zařazených do 

magistrátu na 883 s účinností od 1. 7. 2016 

  

5) stanovuje 

  
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do městské policie, a to 825 

s účinností od 1. 7. 2016, v členění 715 strážníků a čekatelů a 110 zaměstnanců vykonávající 

obslužné činnosti 

  

6) rozhodla 

  
a) zvýšení počtu funkčních míst v odboru školství a sportu o 3 místa z 20 na 23 s účinností od 

1. 8. 2016 

b) zvýšení počtu funkčních míst v odboru školství a sportu o 56 míst z 23 na 79 s účinností od 

1. 9. 2016 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 57/60  

  

7) stanovuje 

  
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru zařazených do 

magistrátu, a to 

a) na 886 s účinností od 1. 8. 2016 

b) na 942 s účinností od 1. 9. 2016 

  

 
RM_M 8 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04009/RM1418/60 

(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 
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RM_M 10 
Vyslovení souhlasu s obsahem prohlášení Statutárního města Ostravy 
k problematice údržby silniční vegetace podél dálnic a silnic I. třídy v 
průjezdním úseku města 
  
Usnesení číslo: 04010/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s obsahem prohlášení Statutárního města Ostravy k problematice údržby silniční vegetace 

podél dálnic a silnic I. třídy v průjezdním úseku města dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu    

  

2) ukládá 

   

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil podepsání prohlášení   primátorem města dle bodu 1) tohoto usnesení a jeho odeslání na 

Ředitelství  silnic a dálnic ČR 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 27.05.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 7 
Návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny ev.č. obchodníka PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 
2753/2015/HS na hladině nízkého napětí pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 04011/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.4 ke smlouvě č. obchodníka  PWM 1611270005, č. zákazníka 

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

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

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

Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, IČO: 02639564  dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 37 
Snížení počtu odběrných míst ve Smlouvě o sdružených službách 
dodávky zemního plynu, ev.č. dodavatele 7200005074_2016, ev.č. 
objednatele 3057/2015/HS ze dne 11.12.2015 o jedno odběrné místo 
  
Usnesení číslo: 04012/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

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

o jedno odběrné místo dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zabezpečil všechny 

potřebné  úkony   spojené  se snížením počtu odběrných míst dle bodu 1)  tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 27.05.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Provozování veřejných toalet a úklid místností - 
terminál Hranečník”, poř. č. 077/2016 
  
Usnesení číslo: 04013/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění provozování 

veřejných toalet a provádění úklidu místností v objektu sociální vybavenosti Terminálu 

Hranečník v Ostravě - Slezské Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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PEGASUS Investment s.r.o. 

se sídlem: Hlavní 778, 739 34 Šenov 

IČO: 02029375 

za cenu nejvýše přípustnou 2.822,36 Kč bez DPH/1 kalendářní den 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Zatravnění plochy u Trojhalí”, poř. č. 94/2016 
  
Usnesení číslo: 04014/RM1418/60 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva  

  na § 6409, pol. 5901, ORJ 120            o 1.082 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

  na § 3745, pol. 5169, ORJ 136            o 1.082 tis. Kč       

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení rekultivace a 

zatravnění plochy u Trojhalí, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - lokalita Nová Karolina, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou, s uchazečem: 

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

se sídlem: Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 893.752,68 Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 


