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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 14.06.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04138/RM1418/62 RM_M 0 Schválení programu 62. schůze rady města dne 

14.06.2016 

35 

04139/RM1418/62 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

04140/RM1418/62 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

45 

04141/RM1418/62 RM_VH 10 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

04142/RM1418/62 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

04143/RM1418/62 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

04144/RM1418/62 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

28 

04145/RM1418/62 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, 

s.r.o. 

28 

04146/RM1418/62 RM_VH 7 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

04147/RM1418/62 RM_VH 8 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

28 

04148/RM1418/62 RM_VH 9 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

04149/RM1418/62 RM_M 35 Návrh dohody o zániku nájemního vztahu 25 

04150/RM1418/62 RM_M 1 Partnerská smlouva o partnerství městského 

obvodu Poruba a S.T.O.P., z.s., v projektu 

Mikrojesle Hvězdička 

50 

04151/RM1418/62 RM_M 47 Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 

Operačního programu Životní prostředí na projekt 

„Přírodní zahrada MŠ Větrná“ 

50 

04152/RM1418/62 RM_M 36 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko pro projekt “Estetizace 

přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze” 

50 

04153/RM1418/62 RM_M 37 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14168783 o poskyt. 

podpory ze St. fondu život. prostředí ČR a 

Rozhodnutí o poskyt. dotace (změna) v rámci 

Operač. programu život. prostředí pro projekt 

“Zateplení škol. zařízení v obvodu MOaP - 1. 

část” a Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14168833 o 

poskytnutí podpory ze St. fondu život. prostředí 

ČR a Rozhodnutí o poskyt. dotace (změna)v rámci 

Operač. programu život. prostředí pro projekt 

“Zateplení škol. zařízení v obvodu MOaP - 2.část” 

50 
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04154/RM1418/62 RM_M 45 Smlouva č. 05361532 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí České 

republiky pro projekt “Urbanizovaná zeleň 

centrálního obvodu MOaP” 

50 

04155/RM1418/62 RM_M 40 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 

“Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. 

U Statku 422/8, v Ostravě - Bartovicích” v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, Dodatek 

č.1 ke Smlouvě č.15236233 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí ČR 

50 

04156/RM1418/62 RM_M 46 Informace k výstavbě v lokalitě ul. U Olší a ul. 

Příměstská v Polance nad Odrou 

50 

04157/RM1418/62 RM_M 43 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 

Ostravskému informačnímu servisu, s.r.o. na 

rekonstrukci pobočky Elektra 

01 

04158/RM1418/62 RM_M 52 Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení 

moravské vlajky na budovu Radnice města 

Ostravy dne 5. července 2016 

01 

04159/RM1418/62 RM_MZP 3 Informace k dalšímu postupu statutárního města 

Ostravy ve věci forenzních auditů 

02 

04160/RM1418/62 RM_MZP 2 souhlas s návrhem dopisu společnosti HB 

REAVIS GROUP CZ, s.r.o., kterým se společnost 

vyzývá k zahájení jednání 

38 

04161/RM1418/62 RM_M 32 Informativní zpráva o aktuálním stavu a provozu 

Loděnice v rámci realizovaného projektu 

„Zábavní a sportovní cíl na soutoku Ostravice a 

Lučiny“. 

38 

04162/RM1418/62 RM_M 33 Návrh na uzavření dodatku č. 3 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace a 

návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, evidenční číslo 

2799/2013/OER, který obsahuje změnu termínu 

finančního vypořádání projektu “Cyklostezka 

Odra - Morava - Dunaj v MSK” 

38 

04163/RM1418/62 RM_M 34 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 

1245/2012/OER o poskytnutí dotace projektu 

“Nová Karolina Ostrava - Trojhalí” 

38 

04164/RM1418/62 RM_M 44 Poznávací cesta zahraničních novinářů a 

odborníků během Colours of Ostrava a Crossroads 

38 

04165/RM1418/62 RM_M 49 Založení spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 28 

04166/RM1418/62 RM_M 38 Žádost o příspěvek na nájemné 28 

04167/RM1418/62 RM_M 54 Žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finančního 

ředitelství v Brně a žádost o prominutí odvodu za 

porušení rozpočtové kázně 

28 

04168/RM1418/62 RM_M 55 Výstavba na území Karolina - další postup ve věci 

plnění závazků společností Multi Veste Czech 

Republic 5, s.r.o. 

 

28 
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04169/RM1418/62 RM_M 11 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace 

40 

04170/RM1418/62 RM_M 12 Návrh na změnu usnesení RM č. 

03796/RM1418/57 ze dne 3. 5. 2016, kterým rada 

města souhlasila s vyřazením a likvidací movitého 

majetku statutárního města Ostravy, předaného k 

hospodaření právnické osobě Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace 

40 

04171/RM1418/62 RM_M 6 Návrh na změnu ve složení komise pro výběrové 

řízení na obsazení funkce ředitele Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

30 

04172/RM1418/62 RM_M 26 Návrh na poskytnutí příspěvků a účelových dotací 

z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti 

sociální péče a protidrogové prevence 

86 

04173/RM1418/62 RM_M 3 Strategie protidrogové politiky statutárního města 

Ostravy na období 2016-2020 

86 

04174/RM1418/62 RM_M 27 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o 

poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a 

jiných podobných her č. 04 na zabezpečení 

projektu “Rekonstrukce prostor CHS M. Magone 

pro poskytování služby krizové pomoci” s 

právnickou osobou Charita Ostrava 

86 

04175/RM1418/62 RM_M 48 Návrh na poskytnutí finančního daru právnické 

osobě Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s., 

IČO 27006891 

86 

04176/RM1418/62 RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtu statuárního města Ostravy ev. č. 

0620/2016/KVA 

87 

04177/RM1418/62 RM_MZP 4 Návrh na jmenování do funkce ředitele právnické 

osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace, 

stanovení platu ředitele, úprava platů ředitelů p.o. 

v odvětví kultury 

31 

04178/RM1418/62 RM_M 4 Návrh na poskytnutí mimořádných neinvestičních 

účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy v oblasti Volný čas 

60 

04179/RM1418/62 RM_M 50 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků 

z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 

2016 v oblastí školství a sportu 

60 

04180/RM1418/62 RM_M 14 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků 

z rozpočtu statutárního města Ostravy na 

vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na 

území SMO 2016 - 2. kolo 

60 

04181/RM1418/62 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Vědecko-technologický park 

Ostrava, a.s. 

 

90 
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04182/RM1418/62 RM_M 8 Návrh prodat pozemky a části pozemků v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 

Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v areálu 

Nad Porubkou 

08 

04183/RM1418/62 RM_M 9 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Poruba, obec Ostrava v lokalitě lehké prům. 

zóny Nad Porubkou (SOLTEX) 

08 

04184/RM1418/62 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním sídla společností 

(areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 

08 

04185/RM1418/62 RM_M 19 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o 

zřízení věcného břemene-služebností k pozemku 

ve vlastnictví SMO pro oprávněného 

Moravskoslezský kraj 

08 

04186/RM1418/62 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního a 

podzemního vedení NN 0,4 kV, uzavření smluv o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

04187/RM1418/62 RM_M 21 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v 

ploše “Strategické průmyslové zóny Ostrava-

Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

04188/RM1418/62 RM_M 22 Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava) 

08 

04189/RM1418/62 RM_M 23 Návrh záměru nepronajmout pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava 

08 

04190/RM1418/62 RM_M 24 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Ostrava-Jih 

08 

04191/RM1418/62 RM_M 25 Předchozí souhlas s komerční činností 

vykonávanou základní organizací Českého 

zahrádkářského svazu 

08 

04192/RM1418/62 RM_M 29 Návrh koupit části pozemku v k. ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby 

“Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. 

Etapa - oprava místních komunikací” 

08 

04193/RM1418/62 RM_M 30 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz 

(lokalita ul. Hlučínská), obec Ostrava 

08 

04194/RM1418/62 RM_M 51 Návrh na uzavření kupní smlouvy na koupi věcí 

nemovitých v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

08 

04195/RM1418/62 RM_M 53 Návrh koupit nemovité věci - areál BAUHAUS a 

objekt bývalých městských jatek v k.ú Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

04196/RM1418/62 RM_M 2 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného 

břemene” a “Smluv o zřízení služebnosti” v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

 

 

05 
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04197/RM1418/62 RM_M 13 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č.0321/2016/OI/VZKÚ ke stavbě “Rekonstrukce 

kanalizace Sadová 19-19A” 

05 

04198/RM1418/62 RM_M 28 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN v souvislosti s 

realizací stavby “Přístavba objektu IVC Slezská 

Ostrava” 

05 

04199/RM1418/62 RM_M 31 ”Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2“, 

„Vodovod Zauliční, posílení DTP Krásné Pole”, 

Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 

3296/2013/OI/LPO 

05 

04200/RM1418/62 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Kanalizace splašková Plesná - 

Žižkov”, poř. č. 086/2016 

05 

04201/RM1418/62 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Propojení kanalizace ul. 

Trnkovecká a Těšínská na sběrač B - 

PD+AD+IČ”, poř. č. 074/2016 

05 

04202/RM1418/62 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejných zakázek malého 

rozsahu a uzavření smluv o dílo v souvislosti se 

stavbami odboru investičního, zahrnutými do 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

04203/RM1418/62 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Černá louka”, 

poř.č. 117/2016 

05 

04204/RM1418/62 RM_VZ 8 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚČOV 

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

informace o podání námitek proti úkonům 

zadavatele a úprava zadávací dokumentace 

5 

04205/RM1418/62 RM_VZ 10 Významná veřejná zakázka “SPZ Mošnov - 

retenční nádrž”, poř. č. 020/2015 

05 

04206/RM1418/62 RM_M 17 Návrh na vydání Nařízení města č. 6/2016, kterým 

se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních 

hospodářských osnov 

80 

04207/RM1418/62 RM_M 7 Smlouva o provozu elektronické spisové služby 

při realizaci projektu Technologického centra 

statutárního města Ostravy s příspěvkovou 

organizací Technické služby Ostrava-Jih 

83 

04208/RM1418/62 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu číslo 

99/2016 a uzavření smlouvy na rozvoj 

programového vybavení ESS e-spis společnosti 

ICZ a.s. 

83 

04209/RM1418/62 RM_M 41 Fond pro rozvoj městské nemocnice Ostrava 07 

04210/RM1418/62 RM_M 42 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

04211/RM1418/62 RM_VZ 3 Oprava umělého osvětlení v útulku pro psy v 

Ostravě-Třebovicích, Provozní 4 

84 

04212/RM1418/62 RM_VZ 9 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

zhotovení projektové dokumentace stavby 

“Přístřešek pro parkování a sklad hořlavých 

kapalin v areálu garáží MMO na ul. Pašerových v 

Ostravě - Mariánských Horách” 

84 
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04213/RM1418/62 RM_M 16 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Ostravy, o stanovení závazných podmínek 

pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, 

včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve 

venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k 

zajištění veřejného pořádku 

21 

04214/RM1418/62 RM_M 39 Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

28 

  
 
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Využití řek Ostravice, Odry a 

Opavy pro rekreační plavbu (studie)”, poř.č. 

080/2016 

38 

  RM_M 10 Návrh na zapojení statutárního města Ostravy do 

projektu Air Tritia jako partner 

80 

  RM_M 15 Návrh na záměr města vložit nemovitý majetek v 

k. ú. Slezská Ostrava ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy do základního kapitálu společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. (areál BAZALY) 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 62. schůze rady města dne 14.06.2016 
  
Usnesení číslo: 04138/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 62. schůze rady města dne 14.06.2016 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04139/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, 
Ostrava, PSČ 719 00, IČO 623 00 920, jejímž jediným společníkem je statutární město 
Ostrava za přítomnosti notáře 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2015 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2015 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2015 dle přílohy č. 
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2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2015, jejíž součástí je zpráva o 

vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2015 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2015 dle  důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

8) souhlasí 

  
s úpravou schváleného podnikatelského plánu pro rok 2016 obchodní společnosti OZO Ostrava 

s.r.o. o vybranou nákladovou položku dle důvodové zprávy a v souladu s přílohou č. 4 

předloženého materiálu 

  

9) ukládá 

  
jednateli společnosti 

realizovat podnikatelské aktivity obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. v souladu s touto 

objektivizací ukazatelů podnikatelského plánu a minimalizovat dopady na hospodářský 

výsledek 

  

 Vyřizuje: Ing. Karel Belda, T: 30.06.2017 

 jednatel společnosti 

  
10) rozhodla 

  
o snížení základního kapitálu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 
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rada města 

Usnesení 
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RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04140/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 
124/2556,Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 709 24, IČO 471 51 595, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2015 a vyhodnocení motivačního systému 

odměňování členů TOP managmentu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členů TOP managmentu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2015 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 

2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2015, jejíž 

součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2015 dle varianty 

navržené odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí uvedenou v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 10 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04141/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2015 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

   

doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2015 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2015 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2015, jejíž součásti je 

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 2 předloženého 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2015 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2015 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 4 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04142/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Moravská Ostrava, 
Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání upraveného znění písemných zpráv z forenzního auditu společností Dopravní podnik 

Ostrava a.s. a EKOVA ELECTRIC a.s., vyhotovených společností Ernst & Young Audit, s.r.o. 

na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a touto společností ze 

dne 21. 9. 2015, č. objednatele 2379/2015/IAK/ZFUN, představenstvům uvedených 

společností za účelem provedení navržených opatření plynoucích z těchto zpráv 

  

2) žádá 

  
představenstvo společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

přijmout opatření vyplývající z upraveného znění zprávy z forenzního auditu 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. a předložit radě města písemnou informaci o tom, 

jaká opatření byla přijata, případně jaká opatření provedena nebyla a z jakého důvodu, a to vše 

nejpozději do 31. 8. 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.,, T: 31.08.2016 

 předseda představenstva společnosti 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) žádá 

  
představenstvo společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

o zajištění přijetí opatření vyplývajících z upraveného znění zprávy z forenzního auditu 

společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.  a předložit radě města písemnou informaci o tom, jaká 

opatření byla přijata, případně jaká opatření provedena nebyla a z jakého důvodu, ze strany 

společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.,  a to vše nejpozději do 31. 8. 2016  

  

 Vyřizuje: Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., T: 31.08.2016 

 předseda představenstva společnosti 

  
 

RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04143/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 25396544, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání upraveného znění písemné zprávy z forenzního auditu společnosti Ostravské 

komunikace, a.s., vyhotovené společností Ernst & Young Audit, s.r.o. na základě smlouvy o 

dílo uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a touto společností ze dne 21. 9. 2015, č. 

objednatele 2379/2015/IAK/ZFUN, představenstvu uvedené společnosti za účelem provedení 

navržených opatření plynoucích z této zprávy 

  

2) žádá 

  
představenstvo společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

přijmout opatření vyplývající z upraveného znění zprávy z forenzního auditu společnosti 

Ostravské komunikace, a.s. a předložit radě města písemnou informaci o tom, jaká opatření 

byla přijata, případně jaká opatření provedena nebyla a z jakého důvodu, a to vše 

nejpozději do 31. 8. 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Lyčka, T: 31.08.2016 

 předseda představenstva společnosti 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 04144/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 
1100/13, PSČ 702 00, IČO: 25857568, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání upraveného znění písemných zpráv z forenzního auditu společností 

OVA!!!CLOUD.net a.s. a OVANET a.s., vyhotovených společností Ernst & Young Audit, 

s.r.o. na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a touto 

společností ze dne 21. 9. 2015, č. objednatele 2379/2015/IAK/ZFUN, představenstvům 

uvedených společností za účelem provedení navržených opatření plynoucích z těchto zpráv 

  

2) žádá 

  
představenstvo společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

přijmout opatření vyplývající z upraveného znění zprávy z forenzního auditu 

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s.  a předložit radě města písemnou informaci o tom, jaká 

opatření byla přijata, případně jaká opatření provedena nebyla a z jakého důvodu, a to vše 

nejpozději do 31. 8. 2016  

  

3) žádá 

  
představenstvo společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

o zajištění přijetí opatření vyplývajících z upraveného znění zprávy z forenzního auditu 

společnosti OVANET a.s.  a předložit radě města písemnou informaci o tom, jaká opatření byla 

přijata, případně jaká opatření provedena nebyla a z jakého důvodu,  ze strany společnosti 

OVANET a.s., a to vše nejpozději do 31. 8. 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Michal Hrotík, T: 31.08.2016 

 člen představenstva společnosti 

  
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04145/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 
1, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30, IČO: 47973145, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání upraveného znění písemné zprávy z forenzního auditu společnosti Dům kultury 

Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., vyhotovené společností Ernst & Young Audit, s.r.o. na základě 

smlouvy o dílo uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a touto společností ze dne 21. 9. 

2015, č. objednatele 2379/2015/IAK/ZFUN, jednateli uvedené společnosti za účelem 

provedení navržených opatření plynoucích z této zprávy 

  

2) žádá 

  
jednatelku společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. 

přijmout opatření vyplývající z upraveného znění zprávy z forenzního auditu společnosti Dům 

kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a předložit radě města písemnou informaci o tom, jaká 

opatření byla přijata, případně jaká opatření provedena nebyla a z jakého důvodu, a to vše 

nejpozději do 31. 8. 2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Darina Daňková, T: 31.08.2016 

 jednatelka společnosti 

  
 

RM_VH 7 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04146/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem 28. října 2556/124, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 47151595, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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o předání upraveného znění písemné zprávy z forenzního auditu společnosti Dům kultury 

města Ostravy, a.s., vyhotovené společností Ernst & Young Audit, s.r.o. na základě smlouvy o 

dílo uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a touto společností ze dne 21. 9. 2015, č. 

objednatele 2379/2015/IAK/ZFUN, představenstvu uvedené společnosti za účelem provedení 

navržených opatření plynoucích z této zprávy 

  

2) žádá 

  
představenstvo společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

přijmout opatření vyplývající z upraveného znění zprávy z forenzního auditu společnosti  Dům 

kultury města Ostravy, a.s. a předložit radě města písemnou informaci o tom, jaká opatření byla 

přijata, případně jaká opatření provedena nebyla a z jakého důvodu, a to vše nejpozději           

do 31. 8. 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Vogl, T: 31.08.2016 

 předseda představenstva společnosti 

  
 

RM_VH 8 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04147/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 25385691, jejímž jediným společníkem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání upraveného znění písemné zprávy z forenzního auditu společnosti Sportovní a 

rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., vyhotovené společností Ernst & Young Audit, s.r.o. na 

základě smlouvy o dílo uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a touto společností ze dne 

21. 9. 2015, č. objednatele 2379/2015/IAK/ZFUN, jednateli uvedené společnosti za účelem 

provedení navržených opatření plynoucích z této zprávy 

  

2) žádá 

  
jednatele společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

přijmout opatření vyplývající z upraveného znění zprávy z forenzního auditu 

společnosti  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a předložit radě města 

písemnou informaci o tom, jaká opatření byla přijata, případně jaká opatření provedena nebyla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 17/82  

a z jakého důvodu, a to vše nejpozději do 31. 8. 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Kovář, T: 31.08.2016 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_VH 9 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04148/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
28 

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

  
1) rozhodla 

  
o předání upraveného znění písemné zprávy z forenzního auditu společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., vyhotovené společností Ernst & Young Audit, s.r.o. na základě smlouvy o dílo 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a touto společností ze dne 21. 9. 2015, č. 

objednatele 2379/2015/IAK/ZFUN, představenstvu uvedené společnosti za účelem provedení 

navržených opatření plynoucích z této zprávy 

  

2) žádá 

  
představenstvo společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

přijmout opatření vyplývající z upraveného znění zprávy z forenzního auditu společnosti  

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. a předložit radě města písemnou informaci o tom, jaká opatření 

byla přijata, případně jaká opatření provedena nebyla a z jakého důvodu, a to vše 

nejpozději do 31. 8. 2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Kamil Vrubl, T: 31.08.2016 

 předseda představenstva společnosti 

  
 

RM_M 35 
Návrh dohody o zániku nájemního vztahu 
  
Usnesení číslo: 04149/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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o uzavření dohody o zániku nájemního vztahu, založeného v roce 2009 nájemní smlouvou č. 

0121/2009/MP ze dne 24. 1. 2009 mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a spolkem Jezdecký klub Baník Ostrava se sídlem 

K průplavu 729, 724 00 Ostrava - Stará Bělá, IČO: 607083419, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 1 
Partnerská smlouva o partnerství městského obvodu Poruba a S.T.O.P., 
z.s., v projektu Mikrojesle Hvězdička 
  
Usnesení číslo: 04150/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem smlouvy o partnerství, která má být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava – 

městským obvodem Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, Poruba, 708 00 Ostrava a spolkem 

S.T.O.P., z.s., se sídlem Trocnovská 773/6, Přívoz, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 30.06.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 47 
Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní 
prostředí na projekt „Přírodní zahrada MŠ Větrná“ 
  
Usnesení číslo: 04151/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00627/RM1418/12 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek poskytovatele dotace 

- Ministerstva životního prostředí České republiky, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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10, IČ: 00164801, na projekt „Přírodní zahrada MŠ Větrná“ dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu a s potvrzením přijetí dotace podpisem dokumentu „Potvrzení o přijetí dotace“ dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.07.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 36 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 
rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt “Estetizace 
přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze” 
  
Usnesení číslo: 04152/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 01867/16 
k usnesení č. 5618/RM1014/73 
k usnesení č. 3681/RM1014/49 
k usnesení č. 9600/RM0610/115 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady pro projekt 

“Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze”, který by měl být uzavřen mezi 

Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 75082616, jako poskytovatelem dotace, a Statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, jako příjemcem podpory dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města vydá souhlas s tím, že po celou dobu realizace projektu a 

udržitelnosti projektu nesmí převést vlastnické právo k majetku pořízeného z dotace na třetí 

osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo, pokud poskytovatel dotace nestanoví v 

konkrétním případě jinak. Příjemce dotace může majetek pořízený z dotace po dobu 

udržitelnosti projektu pronajmout či vypůjčit třetí osobě pouze s písemným souhlasem 

poskytovatele dotace. K svěření majetku pořízeného z dotace příspěvkové organizaci příjemce 

dotace je po dobu realizace a udržitelnosti projektu nutné vyžádat si písemný souhlas 

poskytovatele dotace. Věcné břemeno k majetku pořízeného z dotace lze po dobu udržitelnosti 

projektu zřídit pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace  

  

2) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

vydat souhlas s tím, že po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu nesmí převést 

vlastnické právo k majetku pořízeného z dotace na třetí osobu, případně zřídit k tomuto 

majetku zástavní právo, pokud poskytovatel dotace nestanoví v konkrétním případě jinak 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová,  

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 22.06.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 37 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14168783 o poskytnutí podpory ze St. fondu 
život. prostředí ČR a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) v rámci 
Operač. programu život. prostředí pro projekt “Zateplení školských 
zařízení v obvodu MOaP - 1. část” a Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
14168833 o poskytnutí podpory ze St. fondu život. prostředí ČR a 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)v rámci Operač. programu 
život. prostředí pro projekt “Zateplení školských zařízení v obvodu 
MOaP - 2. část” 
  
Usnesení číslo: 04153/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00122/RM1418/5 
k usnesení č. 8289/RM1014/109 
k usnesení č. 5348/RM1014/69 
k usnesení č. 00121/RM1418/5 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 14168783 ze dne 30. 5. 2016 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí  pro 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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projekt “Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 1. část”, který by měl být uzavřen 

mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 

11, IČO: 00020729, jako poskytovatelem dotace, a Statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, jako příjemcem podpory dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 14168833 ze dne 30. 5. 2016 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí  pro 

projekt “Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 2. část”, který by měl být uzavřen 

mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 

11, IČO: 00020729, jako poskytovatelem dotace, a Statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, jako příjemcem podpory dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) souhlasí 

  
se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí pro 

projekt “Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 1. část” dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

4) souhlasí 

  
se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí pro 

projekt “Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 2. část” dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

5) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodů 1) a 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 24.06.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 45 
Smlouva č. 05361532 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky pro projekt “Urbanizovaná zeleň centrálního 
obvodu MOaP” 
  
Usnesení číslo: 04154/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
50 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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k materiálu č. BJ1418 01868/16 
k usnesení č. 00624/RM1418/12 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy č. 05361532 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky, která by měla být uzavřena mezi Státním fondem životního prostředí České 

Republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 PRAHA 11, IČO: 00020729, jako poskytovatelem 

dotace, a Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, jako 

příjemcem podpory dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města vydá souhlas s tím, že bude předmět podpory řádně 

provozovat, řádně o něj pečovat a zajistí jeho funkčnost nejméně po dobu 10 let od ukončení 

realizace projektu dle odst. č. VI. čl. 16.  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat souhlas s tím, že bude předmět podpory řádně provozovat, řádně o něj pečovat a 

zajistí jeho funkčnost nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu dle odst.                   

č. VI. čl. 16.  

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová,  

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 22.06.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 40 
Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Energetické úspory 
objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě - Bartovicích” v 
rámci Operačního programu Životní prostředí, Dodatek č.1 ke Smlouvě 
č.15236233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR 
  
Usnesení číslo: 04155/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02168/RM1418/32 
k usnesení č. 00785/RM1418/14 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 15236233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky, který má být uzavřen mezi příjemcem statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a poskytovatelem Státním fondem 

životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 

00020729 na financování projektu “Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 

422/8, v Ostravě - Bartovicích”  z  Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu  

b) se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí  od 

poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 

1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801 k projektu “Energetické úspory objektu hasičské 

zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě - Bartovicích” dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Informace k výstavbě v lokalitě ul. U Olší a ul. Příměstská v Polance nad 
Odrou 
  
Usnesení číslo: 04156/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci starosty městského obvodu Polanka nad Odrou ve věci výstavby v lokalitě ul. U Olší 

a ul. Příměstská v Polance nad Odrou 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 22.06.2016 

 starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou 

  
 

RM_M 43 
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace Ostravskému 
informačnímu servisu, s.r.o. na rekonstrukci pobočky Elektra 
  
Usnesení číslo: 04157/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 01833/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 

výši 2.050.000 Kč Ostravskému informačnímu servisu, s.r.o., Jurečkova 1935/12, 702 00  

Ostrava, IČO 26879280, na rekonstrukci pobočky Elektra 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2.050 tis. Kč 

- zvýší investiční transfery podnikatelským subjektům 

na § 2143, pol. 6313, ORJ 221 o 2.050 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a Ostravským informačním 

servisem, s. r. o., Jurečkova 1935/12, 702 00  Ostrava, IČO 26879280, dle přílohy č. 3 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 08.07.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí  investiční účelové dotace a 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace dle bodů 1) a 

3) tohoto usnesení a ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 22.06.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 52 
Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení moravské vlajky na budovu 
Radnice města Ostravy dne 5. července 2016 
  
Usnesení číslo: 04158/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 01869/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o  nevyvěšení moravské vlajky na budovu  Radnice města  Ostravy dne   

5.července 2016 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 22.06.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_MZP 3 
Informace k dalšímu postupu statutárního města Ostravy ve věci 
forenzních auditů 
  
Usnesení číslo: 04159/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
02 

  
k materiálu č. BJ1418 01628/16 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci k dalšímu postupu statutárního města Ostravy ve věci forenzních auditů, dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vzít na vědomí informaci k dalšímu postupu statutárního města Ostravy ve věci forenzních 

auditů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

3) ukládá 

  
primátorovi města, Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit informaci k dalšímu postupu statutárního města Ostravy ve věci forenzních auditů 

zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Renata Gembíková, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

  
 

RM_MZP 2 
souhlas s návrhem dopisu společnosti HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., 
kterým se společnost vyzývá k zahájení jednání 
  
Usnesení číslo: 04160/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o stavu přípravy a realizace projektu Veřejného logistického centra Mošnov jako 

společného projektu Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy 

  

2) souhlasí 
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s návrhem textu dopisu společnosti HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. dle přílohy č.1 

předloženého materiálu, kterým se společnost vyzývá k zahájení jednání v souladu                    

s podmínkami dodatku č.2 ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků ze dne 

25.2.2009 

  

3) zmocňuje 

  
primátora Ing. Tomáše Macuru, MBA 

k jednání s vedením společnosti HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. v souladu s podmínkami 

dodatku č.2 ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků ze dne 25.2.2009, jakož i k 

následnému jednání s investorem DB Schenker spol. s.r.o. o podmínkách realizace jeho záměru 

realizovat postupně projekt Železniční cargo Ostrava Mošnov jako součást projektu Veřejného 

logistického centra Mošnov 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA,  

 primátor 

  
 

RM_M 32 
Informativní zpráva o aktuálním stavu a provozu Loděnice v rámci 
realizovaného projektu „Zábavní a sportovní cíl na soutoku Ostravice a 
Lučiny“. 
  
Usnesení číslo: 04161/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informativní zprávu o aktuálním stavu a provozu Loděnice v rámci realizovaného projektu 

“Zábavní a sportovní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny” spolufinancovaného Regionální radou 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

informovat radu města o činnosti a provozu Loděnice v letních měsících do 3.10.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 03.10.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 33 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové investiční dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, evidenční číslo 2799/2013/OER, který 
obsahuje změnu termínu finančního vypořádání projektu “Cyklostezka 
Odra - Morava - Dunaj v MSK” 
  
Usnesení číslo: 04162/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 01892/16 
k usnesení č. 0884/ZM1418/13 
k usnesení č. 1922/ZM1014/27 
k usnesení č. 2544/ZM1014/33 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 2799/2013/OER uzavřené mezi Statutárním 

městem Ostrava a svazkem obcí Regionem Poodří, Bartošovice čp. 1 - zámek, 742 54 Obec 

Bartošovice 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1245/2012/OER o 
poskytnutí dotace projektu “Nová Karolina Ostrava - Trojhalí” 
  
Usnesení číslo: 04163/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 01806/16 
k usnesení č. 0924/ZM1014/16 
k usnesení č. 7951/RM1014/104 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1245/2012/OER o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu SMO, uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava a TROJHALÍM KAROLINA, 

zájmovým sdružením právnických osob se sídlem K Trojhalí 3361/5, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČ 720 89 237 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 44 
Poznávací cesta zahraničních novinářů a odborníků během Colours of 
Ostrava a Crossroads 
  
Usnesení číslo: 04164/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávek (1) na ubytování ve výši 99 000,- Kč vč. DPH pro zahraniční novináře 

během poznávací cesty Colours of Ostrava; (2) na zajištění ubytování a cateringu ve výši           

212 000,- Kč vč. DPH pro účastníky konference Crossroads 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

učinit všechny úkony potřebné k zajištění bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.07.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 49 
Založení spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 
  
Usnesení číslo: 04165/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01460/16 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s účastí statutárního města Ostrava jako člena spolku Řemeslný inkubátor Ostrava 

z.s., jehož dalšími členy budou Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO:           

619 89 100, se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba a Hlásím se k továrně, 

spolek, IČO: 228 47 219, se sídlem: U Prodejny 999/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostrava o založení spolku Řemeslný inkubátor Ostrava 

z.s. dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit na straně statutárního města Ostrava stanovy spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit vstupní členský příspěvek statutárního města Ostrava jakožto člena spolku Řemeslný 

inkubátor Ostrava z.s. ve výši 4.089.852,- Kč 

  

5) ukládá 

  
primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) až 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
6) navrhuje 

  
na straně statutárního města Ostrava jako předsedu předsednictva spolku Řemeslný inkubátor 

Ostrava z.s. doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., náměstkyni primátora a jako člena 

předsednictva Ing. Václava Paličku, dat. nar. XXXXXX, bytem XXXXXX, 739 23 Stará Ves 
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nad Ondřejnicí, 

za podmínky, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s účastí statutárního města Ostrava jako 

člena tohoto spolku a rozhodne na straně statutárního města Ostrava o jeho založení 

  

7) navrhuje 

  
na straně statutárního města Ostrava jako členy dozorčí rady spolku Řemeslný inkubátor 

Ostrava z.s. 

.................................., 

..................................., a 

..................................., 

za podmínky, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s účastí statutárního města Ostrava jako 

člena tohoto spolku a rozhodne na straně statutárního města Ostrava o jeho založení 

  

8) souhlasí 

  
s vyhlášením výběrového řízení na obsazení pracovního místa výkonného ředitele a funkce 

člena předsednictva spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. dle důvodové zprávy za 

podmínky, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s účastí statutárního města Ostrava jako 

člena tohoto spolku a rozhodne na straně statutárního města Ostrava o jeho založení 

  

9) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

stanovit podmínky a  zajistit vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního 

místa výkonného ředitele a funkce člena předsednictva spolku Řemeslný inkubátor Ostrava 

z.s. dle důvodové zprávy za podmínky, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s účastí 

statutárního města Ostrava jako člena tohoto spolku a rozhodne na straně statutárního města 

Ostrava o jeho založení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 38 
Žádost o příspěvek na nájemné 
  
Usnesení číslo: 04166/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 03572/RM1418/54 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost o příspěvek na nájemné žadatelky Leony Novákové z důvodu provádění stavby 

“Rekonstrukce ul. Nádražní v Ostravě” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi na žádost o příspěvek na nájemné dle bodu 1) tohoto usnesení dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 54 
Žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně a 
žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 04167/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žalobu proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně č.j. 16780/16/5000-

10470-711844 ze dne 15.4.2016 

  

2) rozhodla 

  
podat žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 397.349,- Kč 

uloženého statutárnímu městu Ostrava  platebním výměrem Finančního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj č.j. 2725121/15/3200-31471-803108 ze dne 15.9.2015 a potvrzený 

rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství v Brně č.j. 16780/16/5000-10470-711844 ze 

dne 15.4.2016 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit vypracování a odeslání žaloby dle bodu 1) tohoto usnesení krajskému soudu 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 15.06.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
4) ukládá 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit vypracování a odeslání žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové 

kázně dle bodu 2) tohoto usnesení Generálnímu finančnímu ředitelství 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.07.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 55 
Výstavba na území Karolina - další postup ve věci plnění závazků 
společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04168/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01887/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
sdělení zástupce společnosti Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. k dalšímu postupu ve věci 

realizace výstavby na území Karolina dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit Magistrátu města Ostravy činit kroky za účelem přípravy návrhu dalšího postupu ve věci 

prodlení společnosti Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. s plněním závazků z Kupní smlouvy 

ze dne 5.10.2006 v intencích sdělení společnosti Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit bod 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 11 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04169/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

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

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 24.06.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 12 
Návrh na změnu usnesení RM č. 03796/RM1418/57 ze dne 3. 5. 2016, 
kterým rada města souhlasila s vyřazením a likvidací movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04170/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 03796/RM1418/57 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 03796/RM1418/57 ze dne 3. 5. 2016, kterým souhlasila s vyřazením a likvidací 

majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, v bodě 1) tak, že částku  64 378 499,- Kč 

nahrazuje částkou 64 377 499,- Kč a původní přílohu č. 1 nahrazuje novou přílohou č. 1 dle 

předloženého návrhu 
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RM_M 6 
Návrh na změnu ve složení komise pro výběrové řízení na obsazení 
funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04171/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 03643/RM1418/55 
k usnesení č. 03972/RM1418/60 
  
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 a 

změněné usnesením č. 03972/RM1418/60 ze dne 24.5.2016 dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na poskytnutí příspěvků a účelových dotací z odvodů z loterií a 
jiných podobných her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence 
  
Usnesení číslo: 04172/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01889/16 
k usnesení č. 0977/ZM1418/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o poskytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče, zřízeným 

statutárním městem Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, dle zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

- o neposkytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče, zřízeným 

statutárním městem Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

2) schvaluje 

  
a) rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 
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běžné výdaje na § 4349, pol.5909, ÚZ 1355, ORJ 180                  o   2.465 tis. Kč 

- zvyšují 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4350, pol. 6351, ÚZ 1355, ORG 36, ORJ 180                        o     330 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 1355, ORG 39, ORJ 180                        o     301 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ÚZ 1355, ORG 41, ORJ 180                        o     422 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 1355, ORG 34, ORJ 180                        o     160 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ÚZ 1355, ORG 35, ORJ 180                        o     640 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 1355, ORG 35, ORJ 180                        o     210 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 1355, ORG 43, ORJ 180                        o     402 tis. Kč 

  

b) úpravu závazného ukazatele navýšení investičního příspěvku na základě smlouvy o 

závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon (kterou Moravskoslezský kraj 

uzavřel s příspěvkovou organizací) takto: 

č. smlouvy 02980/2015/SOC Domov pro seniory Iris, p. o.              o  330 tis. Kč 

č. smlouvy 03180/2015/SOC Domov Magnolie, p. o.                       o  301 tis. Kč 

č. smlouvy 02825/2015/SOC Domov pro seniory Kamenec, p. o.    o  422 tis. Kč 

č. smlouvy 02823/2015/SOC Domov Sluníčko, p. o.                        o  160 tis. Kč 

č. smlouvy 02983/2015/SOC Domov Slunovrat, p.o.                        o  850 tis. Kč 

č. smlouvy 02785/2015/SOC Čtyřlístek                                             o  402 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2a) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

- rozhodnout o poskytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle 

přílohy č. 3 a č. 5 předloženého materiálu a o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací dle 

návrhu uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu, 

- rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče a protidrogové 

prevence dle přílohy č. 4 a č. 6 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k 

jednotlivým žadatelům uvedeným v týchž přílohách, 
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- schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

běžné výdaje na § 4349, pol.5909, ÚZ 1355, ORJ 180            o   7.035 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 4349, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o      160 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o        89 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5221, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o      476 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o      727 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5223, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o      315 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 4349, pol. 6312, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o        90 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6313, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o      733 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6321, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o   1.659 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o   1.491 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6323, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o   1.295 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy uvedené v bodě 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 3 
Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 
2016-2020 
  
Usnesení číslo: 04173/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01750/16 
k usnesení č. 0826/ZM1418/12 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit Strategii protidrogové politiky statutárního města Ostrava na období 2016-2020 dle 

předloženého návrhu a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit Strategii protidrogové politiky statutárního města Ostrava na období 2016-2020, 

zastupitelstvu města ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 27 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 04 na zabezpečení projektu 
“Rekonstrukce prostor CHS M. Magone pro poskytování služby krizové 
pomoci” s právnickou osobou Charita Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04174/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01897/16 
k usnesení č. 0477/ZM1418/6 
k usnesení č. 0221/ZM1418/4 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií 

a jiných podobných her č. 04 na zabezpečení projektu “Rekonstrukce prostor CHS M. Magone 

pro poskytování služby krizové pomoci” uzavřené s Charitou Ostrava, se sídlem Kořenského 

1323/17, 703 00 Ostrava, Vítkovice, IČO 44940998, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření dodatku dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 48 
Návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě Babybox pro 
odložené děti - STATIM, z.s., IČO 27006891 
  
Usnesení číslo: 04175/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 20.000,-- Kč 

právnické osobě Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s., IČO 27006891, se sídlem Pod 

Oborou 88, Hájek, 104 00 Praha a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120       o 20 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

na § 3549, pol. 5222, ORJ 170       o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statuárního města Ostravy ev. č. 
0620/2016/KVA 
  
Usnesení číslo: 04176/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 01862/16 
k usnesení č. 0929/ZM1418/14 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně termínu použití poskytnuté neinvestiční účelové dotace a o změně termínu 

finančního vypořádání dotace  poskytnuté organizaci Trendum, o.p.s. se sídlem Těšínská 

236/244, 716 00  Ostrava - Radvanice, IČO: 02564041 a rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace  ev. č. 

0620/2016/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným příjemcem 

dotace dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_MZP 4 
Návrh na jmenování do funkce ředitele právnické osoby PLATO 
Ostrava, příspěvková organizace, stanovení platu ředitele, úprava platů 
ředitelů p.o. v odvětví kultury 
  
Usnesení číslo: 04177/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
Mgr. MXXX PXXXXX s účinností od 01.07.2016 do funkce ředitele PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace 

  

2) schvaluje 

  
plat Mgr. MXXXX PXXXXXX, ředitele PLATO Ostrava, příspěvková organizace, s účinností 

od 01.07.2016 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví kultury zřízených statutárním městem 

Ostravou s účinností od 01.07.2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 4 
Návrh na poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových dotací z 
rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 04178/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2016 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to 

ve výši dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření smluv o 

poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 

neinvestičních účelových dotací dle tohoto usnesení, přílohy č.2,3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                    o 95 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5221, ÚZ 7105                                                  o 95 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 50 
Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z odvodů z loterií a 
jiných podobných her pro rok 2016 v oblastí školství a sportu 
  
Usnesení číslo: 04179/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 01893/16 
k usnesení č. 0977/ZM1418/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v 

oblasti sportu pro rok 2016 žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 1 předloženého 

materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 

2016 v oblasti sportu příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to 

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

veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a 

příjemci účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 4 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí  účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v 

oblasti sportu pro rok 2016 žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 3 předloženého 

materiálu z věcných důvodů 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

neinvestiční  transfery 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 43/82  

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161  o 62 000 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161                        o 20 050 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161                        o 35 313 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161                          o 6 637 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

22.6.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
6) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových příspěvků z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2016 v 

oblasti školství příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava, uvedeným v 

příloze  č. 5 předloženého materiálu, a to ve výši a za podmínek pro poskytnutí 

příspěvků uvedených v příloze č. 5, 6 a v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

neinvestiční příspěvky na § 3233, pol. 5331, ÚZ 1355, ORJ 140         o 6.175 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční příspěvky 

na § 3233, pol. 5331, ORG 81, ÚZ 1355, ORJ 140                              o 1.043 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 82, ÚZ 1355, ORJ 140                              o    490 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 83, ÚZ 1355, ORJ 140                              o 1.285 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 84, ÚZ 1355, ORJ 140                              o 1.100 tis. Kč 
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investiční transfery 

na § 3233, pol. 6351, ORG 81, ÚZ 1355, ORJ 140                              o    957 tis. Kč 

na § 3233, pol. 6351, ORG 82, ÚZ 1355, ORJ 140                              o    800 tis. Kč 

na § 3233, pol. 6351, ORG 84, ÚZ 1355, ORJ 140                              o    500 tis. Kč 

  

8) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

• zvýšení neinvestičního příspěvku 

            Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, p.o. o 1.043 tis. Kč 

            Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, p.o.                               o    490 tis. Kč 

            Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, p.o.                                    o 1.285 tis. Kč 

            Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, p.o.              o 1.100 tis. Kč 

 • zvýšení investičního příspěvku 

 Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, p.o.  o    957 tis. Kč 

 Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, p.o.                                o    800 tis. Kč 

 Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, p.o.              o    500 tis. Kč 

  

9) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 14 
Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a 
talentmanagement na území SMO 2016 - 2. kolo 
  
Usnesení číslo: 04180/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 01676/16 
k usnesení č. 0980/ZM1418/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

2016  

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

Přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové výši 3 636 tis. Kč 

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

2016  

v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 2 

předloženého materiálu, z důvodů které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v 

předloženém materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

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

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

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

b) rozhodnout o zaslání sdělení o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagemetu subjektům dle 

bodu 1) písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140      o   3.636 tis. Kč 
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- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      501 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      250 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   1.127 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      333 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 3212, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   1.358 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140                             o        67 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

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

22.06.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
5) rozhodla 

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

vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu příspěvkovým organizacím zřizovaným 

statutárním městem a městskými obvody dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu v celkové 

výši 2 010 tis. Kč 

  

6) rozhodla 

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

oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu příspěvkovým organizacím dle bodu 

5) tohoto usnesení a Přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140         o  2.010 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční příspěvky 
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na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   1.453 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 83, ORJ 140              o      469 tis. Kč 

investiční transfery  

na § 3299, pol. 6351, ÚZ 7113, ORJ 140                             o        88 tis. Kč 

  

8) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

u Domu dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace 

•  

zvýšení neinvestičního příspěvku o 469 tis. Kč 

  

9) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04181/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vědecko-

technologický park Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava, Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ            

708 00, IČ 25379631, konané dne 30. června 2016 hlasovat: 

A) PRO v bodě programu číslo: 

2. Projednání zprávy o hospodaření a roční účetní závěrky, návrh představenstva na úhradu 
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ztráty za rok 2015 

3. Zpráva dozorčí rady, včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty za rok 

2015 

4. Schválení roční účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o propojených osobách a rozhodnutí 

o úhradě ztráty za rok 2015 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

5. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti a schválení smluv o výkonu funkce členů 

dozorčí rady dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a podkladů pro valnou hromadu 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Radim Babinec, T: 30.06.2016 

 náměstek primátora 

  
 

RM_M 8 
Návrh prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v 
areálu Nad Porubkou 
  
Usnesení číslo: 04182/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01888/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/136 za kupní cenu ve výši 309.808,- Kč 

- část pozemku parc. č. 2801/16 o výměře 91 m2, označená  písmenem d 

- část pozemku parc. č.2801/125 o výměře 1505 m2, označená písmenem e 

obě sloučené dle zaměření geometrickým plánem č. 2848-43/2015 ze dne 18.3.2015 do 

pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 2801/16 o výměře 1596 m2 za kupní cenu ve 

výši 852.792,- Kč 
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tedy za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 1. 162. 600,- Kč 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé 

- V lokalitě předmětných nemovitostí se v minulosti nacházela nepovolená skládka vedoucí ke 

kontaminaci zeminy a podzemních vod, která byla v roce 2004  ekologicky sanována 

městským obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za současného přispění Státního fondu 

životního prostředí ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž v důsledku podmínek dotace SFŽP 

nebyl městský obvod oprávněn předmětné nemovitosti zcizit po dobu 10 let; 

- Existovala důvodná obava, že v případě ponechání pozemků bez jejich využití / zástavby po 

dobu udržitelnosti projektu povede opět ke vzniku nové nelegální skládky, tedy ke zmaření 

investice městského obvodu, přičemž jiná ochrana před vznikem skládky než zástavba 

(oplocení, ostraha) by znamenala nenávratně vynaložené finanční prostředky městského 

obvodu, přičemž využití pozemků pro investiční zástavbu by přineslo vícero výhod ve 

veřejném zájmu (zamezení vzniku skládky, vybudování obchodní infrastruktury, vznik nových 

pracovních míst); 

- XXXXX XXXXXX vstoupil do právního vztahu s městským obvodem za účelem realizace 

investičního záměru, který naplnil, když na předmětných nemovitostech: 

i) zrealizoval výstavbu objektu “Novostavba pneuservisu Janda, O.- Poruba, Nad Porubkou”, k 

jehož užívání byl vydán kolaudační souhlas; 

ii) vytvořil 15 nových pracovních míst 

iii) pneuservis je využíván jako výukové pracoviště středních škol (každý měsíc zde 

vykonávají praxi 4 studenti) 

iiii) provozuje ekonomickou činnost spočívající v: 

a. zprostředkování obchodu a služeb, 

b. velkoobchod a maloobchod, 

c. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

d. údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, 

e. pronájem a půjčování věcí movitých. 

- Kupující se ani po realizaci výstavby nemohl stát vlastníkem předmětných nemovitostí z 

důvodu zákazu jejich zcizení, kdy tím sice bylo vyhověno podmínkám dotace, proto i  po 

kolaudaci výstavby měl kupující předmětné nemovitosti v nájmu a hradil nájemné; Nicméně 

takový postup představoval zásah do finančního hospodaření kupujícího, kterému se náklady 

zvyšují o placené nájemné, když navíc jediným relevantním důvodem je vázací doba, přičemž 

důvod spočívá výhradně na straně městského obvodu 

- Kupní cena je oproti ceně v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem ponížena  z 

důvodů: 

i) předchozí vůle a dohod mezi městským obvodem Poruba a kupujícím sjednat kupní cenu ve 

výši odpovídající tehdejší cenové mapě (800,- Kč/m2 oproti dnešnímu stavu dle znaleckého 
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posudku 920,- Kč/m2) 

ii) uhrazeného nájemného o nájemné ve výši 569 400,- Kč v období po kolaudaci stavby od 

1.12.2009 do 31.12.2015; 

- Učiněné jednání bylo sice projevem vůle obou stran a kupující nebyl nucen do takového 

kontraktu vstupovat, nicméně v uvedeném případě existoval zájem městského obvodu plochu 

investorem obsadit, který lze vzhledem ke své podstatě označit za veřejný, když navíc 

kupujícím Radimem Jandou byl sledovaný záměr (přinášející také další efekt - nová pracovní 

místa) uskutečněn; 

- Sjednání kupní ceny dle tehdejší cenové mapy a snížení kupní ceny o uhrazené nájemné 

odpovídá předchozím dohodám mezi kupujícím a městským obvodem Poruba, kdy kupující je 

po celou dobu výstavby až do nynějška v legitimním očekávání finančních výdajů 

souvisejících s koupí předmětných nemovitostí ponížených o uhrazené nájemné; 

- Na předmětných nemovitostech se v důsledku předchozích dohod již nyní nachází zástavba 

ve vlastnictví investora, proto jsou tyto pozemky pro město nevyužitelné; zástavba však 

odpovídá investičnímu záměru, který měl být investorem realizován; 

s bližším upřesněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/139 za kupní cenu ve výši 22.333,- Kč 

- pozemek parc. č. 2801/140 za kupní cenu ve výši 381.342,- Kč 

- pozemek parc. č. 2801/141 za kupní cenu ve výši 363.475,- Kč 

- část pozemku parc. 2801/125 o výměře 113 m2 označenou dle zaměření geometrickým 

plánem č. 2848-43/2015 ze dne 18.3.2015 jako pozemek parc. č. 2801/174 za kupní cenu ve 

výši 90.400,- Kč 

tedy za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 857.550,- Kč 

společnosti TOMIX s.r.o., IČO: 258 56 952, se sídlem Ostrava - Poruba, Podroužkova 

21/1688, PSČ 708 00 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé 

- V lokalitě předmětných nemovitostí se v minulosti nacházela nepovolená skládka vedoucí ke 

kontaminaci zeminy a podzemních vod, která byla v roce 2004  ekologicky sanována 

městským obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za současného přispění Státního fondu 

životního prostředí ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž v důsledku podmínek dotace SFŽP 
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nebyl městský obvod oprávněn předmětné nemovitosti zcizit po dobu 10 let; 

- Existovala důvodná obava, že v případě ponechání pozemků bez jejich využití / zástavby po 

dobu udržitelnosti projektu povede opět ke vzniku nové nelegální skládky, tedy ke zmaření 

investice městského obvodu, přičemž jiná ochrana před vznikem skládky než zástavba 

(oplocení, ostraha) by znamenala nenávratně vynaložené finanční prostředky městského 

obvodu, přičemž využití pozemků pro investiční zástavbu by přineslo vícero výhod ve 

veřejném zájmu (zamezení vzniku skládky, vybudování obchodní infrastruktury, vznik nových 

pracovních míst); 

- Společnost TOMIX s.r.o.  vstoupila do právního vztahu s městským obvodem za účelem 

realizace  investičního záměru, který naplnila, když na předmětných nemovitostech: 

i) zrealizovala výstavbu objektu “Čerpací stanice LPG a PH v areálu Nad Porubkou”, k jehož 

užívání byl vydán kolaudační souhlas; 

ii) vytvořila 9 nových pracovních míst 

iii) provozuje ekonomickou činnost spočívající v: 

a. plnění nádob plyny, 

b. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

- Kupující se ani po realizaci výstavby nemohl stát vlastníkem předmětných nemovitostí z 

důvodu zákazu jejich zcizení, kdy tím sice bylo vyhověno podmínkám dotace, proto i po 

kolaudaci výstavby měl kupující předmětné nemovitosti v nájmu a hradil nájemné; Nicméně 

takový postup představoval zásah do finančního hospodaření kupujícího, kterému se náklady 

zvyšují o placené nájemné, když navíc jediným relevantním důvodem je vázací doba, přičemž 

důvod spočívá výhradně na straně městského obvodu 

- Kupní cena je oproti ceně v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem ponížena  z 

důvodů: 

i) předchozí vůle a dohod mezi městským obvodem Poruba a kupujícím sjednat kupní cenu ve 

výši odpovídající tehdejší cenové mapě (800,- Kč/m2 oproti dnešnímu stavu dle znaleckého 

posudku 920,- Kč/m2) 

ii) uhrazeného nájemného ve výši 332 050,- Kč v období po kolaudaci stavby od 1.3.2011 do 

31.12.2015; 

- Učiněné jednání bylo sice projevem vůle obou stran a kupující nebyl nucen do takového 

kontraktu vstupovat, nicméně v uvedeném případě existoval zájem městského obvodu plochu 

investorem obsadit, který lze vzhledem ke své podstatě označit za veřejný, když navíc 

kupujícím společností TOMIX s.r.o. byl sledovaný záměr (přinášející také další efekt - nová 

pracovní místa) uskutečněn; 

- Sjednání kupní ceny dle tehdejší cenové mapy a snížení kupní ceny o uhrazené nájemné  

odpovídá předchozím dohodám mezi kupujícím a městským obvodem Poruba, kdy kupující je 

po celou dobu výstavby až do nynějška v legitimním očekávání finančních výdajů 

souvisejících s koupí předmětných nemovitostí ponížených o uhrazené nájemné; 

- Na předmětných nemovitostech se v důsledku předchozích dohod již nyní nachází zástavba 

ve vlastnictví investora, proto jsou tyto pozemky pro město nevyužitelné; zástavba však 

odpovídá investičnímu záměru, který měl být investorem realizován; 

s bližším upřesněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 9 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava v lokalitě lehké prům. zóny Nad Porubkou (SOLTEX) 
  
Usnesení číslo: 04183/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01908/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře  21698 m2, označená písmenem a 

- pozemek parc. č. 2801/2 o výměře 762 m2 

- část pozemku parc. č. 2801/3 o výměře 2661 m2, označená písmenem b 

- část pozemku parc. č. 2801/4 o výměře 1673 m2, označená písmenem c 

- pozemek parc. č. 2801/5 o výměře 1600 m2 

všechny sloučené, dle geometrického plánu č. 2834-115/2014 ze dne 4.12.2016, do pozemku 

dále označeného jako pozemek parc. č. 2801/1 o výměře  28 394 m2 

- pozemek parc. č. 2761  

- pozemek parc. č. 2639/6  

- pozemek parc. č. 2639/13  

společnosti SOLTEX CORPORATION s.r.o., IČO: 640 88 731, se sídlem Korejská 877/14, 

Ostrava - Přívoz,      PSČ 702 00 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 22.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společností (areál Vědecko-
technologického parku Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 04184/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

CEOS Data s.r.o. 

do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 375/3, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

Realtime Pharma s.r.o. 

do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 375/3, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

 
RM_M 19 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene-
služebností k pozemku ve vlastnictví SMO pro oprávněného 
Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 04185/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně povinného uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 

evid.č. 0698/2016/MJ (č. 00299/2016/IM) ze dne 19.2.2016 s  oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

se sídlem 28.října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO  70890692 

v rámci stavby “Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-06-67.17 - Žst. 

Sedlnice-žst. LLJO, přeložka kabelů VN v km 1,450-1,850” 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním nadzemního a podzemního vedení NN 
0,4 kV, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04186/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním nadzemního vedení přípojky NN 0,4 kV na pozemcích: 

parc.č. 1922/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1922/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 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 1199, Tajzichová, přípojka NNv” 

  

2) rozhodla 

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

provozování nadzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k částem pozemků: 

parc.č. 1922/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1922/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v pozemku: 

parc.č. 1259/2 - trvalý travní porost 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 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, JTA Holding, DTS, VNv, NNk” 

  

4) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc.č. 1259/2 - trvalý travní porost 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 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.6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

provozování nadzemního vedení NN 0,4 kV k částem pozemků: 

parc.č. 1706 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1707 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1708 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1709 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1710 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1731 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1787 - ostatní plocha, ostatní komunikace 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 56/82  

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v ploše “Strategické 
průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 04187/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01844/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru prodeje nemovitých věcí: 

- části pozemku p.p.č. 802/1 orná půda o výměře 21.158 m2, která je dle  návrhu 

geometrického plánu č. 1136-147/2016 označena jako pozemek p.p.č. 802/87 

- části pozemku p.p.č. 813/56 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 258 m2, která je dle návrhu 

geometrického plánu č. 1136-147/2016 označena jako pozemek 813/135 

- části pozemku p.p.č. 1275 orná půda o výměře 417 m2,  která je dle návrhu geometrického 

plánu č. 1136-147/2016 označena jako pozemek p.p.č. 1275/2 

- části pozemku p.p.č. 1338/1 trvalý travní porost o výměře 8.086 m2, která je dle 

návrhu geometrického plánu č. 1136-147/2016 označena jako pozemek p.p.č. 1338/16 

- části pozemku p.p.č. 1340/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 81 m2, která je dle návrhu 

geometrického plánu č. 1136-147/2016 označena jako pozemek p.p.č. 1340/85, 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 22.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 22 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k. ú. Bartovice, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 04188/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy s právnickou osobou 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 2079/2, ost. plocha, ost. komunikace, o 

výměře 78 m2, k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 smlouvy, 

na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do dne předání předmětu nájmu, nejdéle do            

31. 12. 2017, za nájemné ve výši 90 Kč/m2/rok, tj. 7.020 Kč/ročně, 

za účelem opravy mostů č. 11-146C.1 a č. 11-146C.2 v rámci realizace stavby “Sil. I/11 

Ostrava, mosty 11-146C.1 a 11-146C.2 ul. Bartovická”, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 23 
Návrh záměru nepronajmout pozemky v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04189/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout pozemky parc.č.1880/2, zahrada, parc.č. 1881/2, zbořeniště, oba v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, k provozování parkoviště 

  

 
RM_M 24 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 04190/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01769/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

                                                                                                                                                         

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jako majetek 

svěřený dle ust. č. 9 ods. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, v platném znění, městskému obvodu Ostrava-Jih:  

- oplocení na pozemku parc.č. 740/4, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, 

obec Ostrava, v majetkové evidenci města vedeno pod inventárním č. 152764 v 

pořizovací hodnotě 126 870,61 Kč, 

- zpevněná plocha  včetně rampy na pozemku parc.č. 1031, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. 

Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, v majetkové evidenci města vedena pod inventárním č. 

152766 v pořizovací hodnotě 944 134,42 Kč. 

Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená správa 

nemovitostí městskému obvodu Ostrava-Jih. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1)  tohoto usnesení  jako majetek svěřený městskému obvodu 

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

Statut města Ostravy,  v platném znění 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucí odboru majetkového 

k podpisu předávacího protokolu dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo 

města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 30.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi                                                                              

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 22.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 25 
Předchozí souhlas s komerční činností vykonávanou základní 
organizací Českého zahrádkářského svazu 
  
Usnesení číslo: 04191/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro 

Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Poruba - Ves, 

se sídlem: Vřesinská 2229/94, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 731 84 764 

předchozí souhlas s komerční činností, spočívající 

- v provozování zpracovatelského zařízení na ovoce - stávající moštárna, která je součástí 

pozemku parc. č. 2127/2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, pro členy Českého zahrádkářského  

svazu, z.s. a veřejnost 

- jednorázově, maximálně na dobu 24 hodin, přenechávat do užívání z titulu výpůjčky či nájmu 

prostory v budově čp. 2229, která je součástí pozemku parc. č. 2127/2 v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava, tj. “Dům zahrádkářů” v rámci hospodárného využití svazového majetku (např. 

statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Poruba, ke konání setkání s obyvateli 

městského obvodu Poruba apod. a konání rodinných oslav členů Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu Poruba - Ves), a to v souladu s čl. V. odst. 3 Smlouvy o poskytnutí 

investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev.č. 2817/2014/MJ  

  

 
RM_M 29 
Návrh koupit části pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v 
rámci stavby “Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. Etapa - 
oprava místních komunikací” 
  
Usnesení číslo: 04192/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01849/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit: 

- část pozemku p.p.č. 469/3 o výměře 26 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, která 

je dle  geometrického plánu  č. 761-114/2012 ze dne 21.05.2012 označena jako díl „a“ 

pozemku p.p.č. 469/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava, 

od: manželů XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXXX, rok 

narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 16.900,- Kč s odůvodněním odchylyky od ceny v daném 

místě a čase obvyklé dle důvodové zprávy 

a 

- část pozemku p.p.č. 469/7 o výměře 31 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, která 

je dle  geometrického plánu č. 761-114/2012 ze dne 21.05.2012 označena jako díl „b“ 

pozemku p.p.č. 469/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava, 

od: XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXX XXX XXX 

XXXXXXX X XXXX XXX 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 20.150,- Kč s odůvodněním odchylky od ceny v daném 

místě a čase obvyklé dle důvodové zprávy 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu.
 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit: 

- část pozemku p.p.č. 469/6 o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 761-114/2012 ze dne 21.05.2012 označena jako pozemek p.p.č. 

469/12 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

od: XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXX XXX 

XXX XXXXXXX X XXXX XXX 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.400,- Kč. 

a uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě. 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

- část pozemku p.p.č. 448/2 o výměře 34 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 861-109/2015 ze dne 17.06.2015 označena jako pozemek p.p.č. 

448/7 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

od podílových spoluvlastníků: 

XXXXXX XXXXXXXXXXXX, rok narození XXXXX podíl ve výši 1/2 a 

XXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, podíl ve výši 1/2, oba bydliště X XXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXX XXX 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 13.600,- Kč (sjednaná kupní cena každého z výše 

uvedených spoluvlastnických podílů činí 6.800,- Kč) 

a uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která je přílohou č. 9 předloženého materiálu
 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 22.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Hlučínská), obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04193/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01873/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout směnit nemovité věci, a to: 

pozemek p.č.st. 125/5 – zast. plocha a nádvoří, bez stavby, o výměře 5 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice, 

za 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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pozemek p.č.st. 137/3 – zast. plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 15 m2,  

ve vlastnictví paní MXXX KXXXXXXX,  rok narození XXXX, bydliště: XXXXXXXXX, 

725 29  OstravaXXXXXX. 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předmětného materiálu s doplatkem na straně 

statutárního města Ostravy ve výši 4.350,- Kč
 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 22.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 51 
Návrh na uzavření kupní smlouvy na koupi věcí nemovitých v k.ú. 
Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04194/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01902/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření kupní smlouvy na pozemky 

• 414/7 ostatní plocha, zeleň o výměře 1.085 m2 

• 414/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 1.774 m2 

• 414/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.914 m2 

• 414/29 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3.814 m2 

• 414/34 ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2 

• 414/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 466 m2 

• 414/40 ostatní plocha, zeleň o výměře 31 m2 

• 414/41 ostatní plocha, zeleň   o výměře 1.207 m2 

celková výměra činí 11.330 m2 

vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, za kupní cenu ve výši 7.931.000,- Kč 

od vlastníka BJ Trading s.r.o., Sídlo: Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 

29381665 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o prosté správě majetku 

s 

BJ Trading s.r.o. se sídlem Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 293 81 665, 

JUDr. Josef  K a w u l o k , notář se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská 

Ostrava, Milíčova 1670/12,  IČ 258 01 490 

panem Ing. SXXXXXXXXXXX  JXXXXXX ,  nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 22.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 53 
Návrh koupit nemovité věci - areál BAUHAUS a objekt bývalých 
městských jatek v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04195/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01894/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

na straně statutárního města Ostrava rozhodnout o uzavření Kupní smlouvy s prodávajícím 

Janáčkova 22 – správa podniků a nemovitostí, s.r.o. 

Brno, Strážní 7, PSČ 63900 

IČO: 499 77 059,  

za účelem koupě následujících věcí: 

- pozemek parcela číslo 1893/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravská 

Ostrava, č.p. 3139, obč. vyb. 
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- pozemek parcela číslo 1949/3, ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek parcela č. 1950, zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek parcela č. 1951, zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek parcela č. 1952, ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek parcela č. 1960/8, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemek parcela č. 1960/9, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- stavba bez čp/če, tech. vyb., nemovitá kulturní památka, nacházející se na pozemku parcela č. 

1951, zastavěná plocha a nádvoří. 

vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- parovod a parovodní přípojky 

- venkovní osvětlení 

- vodovod 

- kanalizace 

za dohodnutou kupní cenu 79.990.000 Kč 

dle přílohy č. 2 - č. 5 předloženého materiálu 

a 

rozhodnout uzavřít Smlouvu o prosté správě majetku s prodávajícím 

Janáčkova 22 – správa podniků a nemovitostí, s.r.o. 

Brno, Strážní 7, PSČ 63900 

IČO: 499 77 059 

a správcem 

JUDr. Josefem  Kawulokem, notářem se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, 

Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12,  IČ 258 01 490, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

to vše však za splnění podmínky, že následující nemovitosti: 

- pozemek parcela číslo 1893/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravská 

Ostrava, č.p. 3139, obč. vyb. 

- pozemek parcela číslo 1949/3, ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek parcela č. 1950, zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek parcela č. 1951, zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek parcela č. 1952, ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek parcela č. 1960/8, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemek parcela č. 1960/9, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- stavba bez čp/če, tech. vyb., nemovitá kulturní památka, nacházející se na pozemku parcela č. 

1951, zastavěná plocha a nádvoří. 

vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

nebudou zatíženy zástavním právem smluvním, zapsaným na listu vlastnictví 2451 pro k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, k zajištění pohledávky ve výši CZK 300.000.000, a to na 

základě Smlouvy ze dne 2.2.2000, s právními účinky vkladu ke dni 28.2.2000, ani jiným 

zástavním právem či jiným právem třetí osoby zapisovaným do katastru nemovitostí 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi a členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 22.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 2 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” a “Smluv o 
zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbami zahrnutými do 
kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04196/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou “Nová Karolina - Nová 

ulice Porážková SO 462 přeložka sdělovacích kabelů DPO a.s. na ulici Porážková” mezi 

vlastníkem: 

České dráhy, a.s. 

sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 

IČO: 70994226 

a 

oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

investorem: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na pozemku p.č. 1800/1 v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou “Nová Karolina - Nová 

ulice Porážková SO 445 Podmínky pro vedení trakčních trolejbusových kabelů DPO a.s.” mezi 

vlastníkem: 

České dráhy, a.s. 

sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
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IČO: 70994226 

a 

oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

investorem: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na pozemku p.č. 1800/1 v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou “Nová Karolina - Nová 

ulice Porážková, SO 460 Stranová přeložka kabelů v km 1,910 - 1,960 (kabel ČD - Telematica, 

a.s.)” mezi vlastníkem: 

České dráhy, a.s. 

sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 

IČO: 70994226 

a 

oprávněným: 

ČD - Telematika a.s. 

sídlo: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 

IČO: 61459445 

a 

investorem: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na pozemku p.č. 1800/1 v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou “Nová Karolina - Nová ulice 

Porážková” mezi povinným ze služebnosti: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

sídlo: Praha 1 - nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

a 

oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO: 61974757 
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a 

investorem: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1800/59 a p.č. 1800/62 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou “Nová Karolina -

 Prodloužená ulice Porážková” mezi povinným ze služebnosti: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

sídlo: Praha 1 - nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

a 

oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

investorem: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na pozemku p.č. 3372/4 v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.0321/2016/OI/VZKÚ 
ke stavbě “Rekonstrukce kanalizace Sadová 19-19A” 
  
Usnesení číslo: 04197/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.0321/2016/OI/VZKÚ ze dne 19.2.2016 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 

zhotovitelem KARO inženýrské sítě s.r.o., se sídlem: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava, 

IČO:26826470 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 
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RM_M 28 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 
1463/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby “Přístavba objektu 
IVC Slezská Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 04198/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01899/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN se 

zhotovitelem společností BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, 

IČO: 27800466,  kterým se mění termín dokončení stavby „Přístavba objektu IVC Slezská 

Ostrava“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 22.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 31 
”Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2“, „Vodovod Zauliční, posílení 
DTP Krásné Pole”, Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 
3296/2013/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 04199/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3296/2013/OI/LPO na realizaci 

staveb “Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2“ a „Vodovod Zauliční, posílení DTP Krásné 

Pole” dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 
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náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 22.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Kanalizace splašková Plesná - Žižkov”, poř. č. 
086/2016 
  
Usnesení číslo: 04200/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01872/16 
k usnesení č. 03997/RM1418/60 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Kanalizace splašková 

Plesná - Žižkov“ v katastrálním území Stará Plesná, Děhylov a Martinov ve Slezsku, obec 

Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu a za podmínky schválení Požadavků na obsah 

smlouvy zastupitelstvem města 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Michaela Svrčinová - odbor investiční 

  

3) jmenuje 
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hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík- člen ZM 

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

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

5. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

6. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

    

  

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec- náměstek primátora 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen ZM 

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK, a.s. 

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

5. Ing. Radek Muťka- odbor investiční 

6. Ing. Michaela Svrčinová- odbor investiční 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce “Kanalizace splašková Plesná - 

Žižkov” v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města Požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce 

“Kanalizace splašková Plesná - Žižkov” v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
6) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
7) zmocňuje 
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vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na 
sběrač B - PD+AD+IČ”, poř. č. 074/2016 
  
Usnesení číslo: 04201/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

prací, vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 

provádění stavby, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  a soupisu prací a položkových 

rozpočtů pro stavbu “Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B”, k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava včetně výkonu inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby a výkonu autorského dozoru po 

dobu realizace této stavby dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

KONEKO, spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 00577758 

za cenu nejvýše přípustnou 350.000,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření smluv o 
dílo v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do 
rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04202/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci 

komunikace řídících systémů technologie vytápění a vzduchotechniky Domova pro seniory 

Slunečnice v Ostravě Porubě se zhotovitelem  STING ENERGO, spol. s r.o., Opletalova 608/2, 

736 01 Havířov,  IČO: 25351508 za cenu nejvýše přípustnou 153.225,- Kč  bez DPH dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo na přeložku vnitřních 

slaboproudých rozvodů v souvislosti se stavbou ORG 8160 Výstavba vrtulníkového hangáru v 

areálu HZS MSK se zhotovitelem  Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r.o. , 

Příčná 2828/10, 74601 Opava, IČO: 43964435 za cenu nejvýše přípustnou 249.996,04 Kč bez 

DPH dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Černá louka”, poř.č. 117/2016 
  
Usnesení číslo: 04203/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, se: 

zvyšují kapitálové výdaje na § 3631, pol. 6121 ORG 4312.......... o 3.388.000,- Kč  

snižuje rozpočtová rezerva na § 6409, pool. 5901........................ o 3.388.000,- Kč  

  

2) rozhodla 

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

“Rekonstrukce veřejného osvětlení Černá louka” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

Ostravské komunikace, a.s. 

Sídlo: Novoveská 1266/25 

IČO: 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 2.799.962,00 Kč bez DPH 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 8 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže 
č. 1 - 10”, poř. č. 44/2016 - informace o podání námitek proti úkonům 
zadavatele a úprava zadávací dokumentace 
  
Usnesení číslo: 04204/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 03390/RM1418/50 
k usnesení č. 03601/RM1418/54 
k usnesení č. 1069/ZM1418/16 
k usnesení č. 03999/RM1418/60 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o podání námitek proti úkonům zadavatele k veřejné zakázce “Rekonstrukce ÚČOV- 

Dosazovací nádrže č. 1 - 10” ze dne 31. 5. 2016, č.j. Hd/1943/828/16 

  

2) 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. 3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Významná veřejná zakázka “SPZ Mošnov - retenční nádrž”, poř. č. 
020/2015 
  
Usnesení číslo: 04205/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01775/16 
k usnesení č. 00600/RM1418/11 
k usnesení č. 03465/RM1418/51 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 74/82  

k usnesení č. 1022/ZM1418/15 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby „Strategická průmyslová 

zóna Mošnov – retenční nádrž“ v k.ú. Mošnov, z důvodu uvedeného v 

předloženém materiálu, uchazeče, který předložil svou nabídku pod poř. č. 12: 

Společnost „VS - Invest + TALPA - RPF + Rovina – SPZ Mošnov - retenční nádrž” 

VS - Invest a.s. (správce společnosti) 

Rudná 1117/30a, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 25360078 

a 

TALPA – RPF, s.r.o. (2. společník) 

Ostrava - Kunčičky, Holvekova 36, PSČ 718 00 

IČO: 64615391 

a 

Rovina a.s. (3. společník) 

Kroměřížská 134, 768 24 Hulín 

IČO: 64508510 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby „Strategická 

průmyslová zóna Mošnov – retenční nádrž“ v k.ú. Mošnov, v rozsahu dle 

předloženého materiálu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle 

bodu 3) tohoto usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 6: 

”Společnost RIDERA - VHS Brno, retenční nádrž Mošnov” 

Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti) 

se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 45192464 

a 

VHS Brno, a.s. (2. společník společnosti) 

se sídlem: Masná 444/102, 602 00 Brno 

IČO: 25556568 

za cenu nejvýše přípustnou 42.847.879,57 Kč bez DPH 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “SPZ Mošnov - retenční nádrž” dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 17 
Návrh na vydání Nařízení města č. 6/2016, kterým se vyhlašuje záměr 
zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
  
Usnesení číslo: 04206/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
Nařízení města č. 6/2016, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských 

osnov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) stanoví 

  
že spolu s primátorem podepíše nařízení města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení náměstkyně 

primátora Mgr. Kateřina Šebestová 

  

 
RM_M 7 
Smlouva o provozu elektronické spisové služby při realizaci projektu 
Technologického centra statutárního města Ostravy s příspěvkovou 
organizací Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 04207/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o provozu elektronické spisové služby při realizaci projektu 

Technologického centra statutárního města Ostravy s Technickými službami Ostrava - Jih, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 
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66739331, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu číslo 99/2016 a uzavření 
smlouvy na rozvoj programového vybavení ESS e-spis společnosti ICZ 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 04208/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na rozvoj programového 

vybavení se společností ICZ a.s. se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00, Praha 4, IČO: 

25145444 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Fond pro rozvoj městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04209/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01794/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o zřízení Fondu pro rozvoj městské nemocnice Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Statut Fondu pro rozvoj městské nemocnice Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení body 1) a 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 42 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 04210/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši            

250 tis.Kč na akci “Rozmarné slavnosti řeky Ostravice” 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské 

centrum Domeček o 219 tis.Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13011 o 12 005 tis.Kč (A.8.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13305 o 13 874 tis.Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 13307 o 398 tis.Kč (A.2.)  

                                      ÚZ 133 o 244 tis.Kč (A.4.)  

                                      ÚZ 341 o 284 tis.Kč (A.5.) 

                                      ÚZ 201 o 219 tis.Kč (A.7.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 34544 o 124 tis.Kč (A.10.) 

(B.3.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 54515835, org. 5040000000 o 175 tis.Kč 

                                                                        org. 5041000000 o 165 tis.Kč 

                                                                        org. 5042000000 o 298 tis.Kč 
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- investiční přijaté transfry ze státních fondů 

(B.3.) na ORJ 120, pol. 4213, ÚZ 54190877, org. 5040000000 o 10 tis.Kč 

                                                                        org. 5041000000 o 10 tis.Kč 

                                                                        org. 5042000000 o 18 tis.Kč   

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505 o 37 197 tis.Kč (A.3.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

(B.1.) na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, ÚZ 92, org. 504 o 2 623 tis.Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 604 o 3 369 tis.Kč 

(B.2.) na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, ÚZ 92, org. 504 o 525 tis.Kč 

                                                             ÚZ 93, org. 504 o 554 tis.Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 604 o 617 tis.Kč 

                                                             ÚZ 3500, org. 604 o 843 tis.Kč  

- běžné výdaje 

(A.8) na ORJ 135, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5011 o 3 508 tis.Kč 

                                                             pol. 5021 o 10 tis.Kč 

                                                             pol. 5031 o 876 tis.Kč 

                                                             pol. 5032 o 316 tis.Kč 

              ORJ 180, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5169 o 42 tis.Kč 

                                                             pol. 5909 o 7 253 tis.Kč 

na § 2321, pol. 5169, ORJ 230 o 2 000 tis.Kč (C.3.) 

(C.4.) na  ORJ 132, § 6171, pol. 5499, org. 8936 o 8 tis.Kč 

                                                              org. 8934 o 4 tis.Kč 

na § 3733, pol. 5169, ORJ 190 o 61 tis.Kč (C.6.) 

na § 4349, pol. 5139, ORJ 270, ÚZ 7402 o 6 tis.Kč 

(E.1.) na ORJ 161, § 3419, pol. 5169 o 250 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 250 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

na § 2141, pol. 6129, ORJ 221 o 45 tis.Kč (C.1.) 

na § 2221, pol. 6121, ORJ 230, org. 3202 o 1 000 tis.Kč (C.3.) 

na § 5311, pol. 6122, ORJ 270 o 11 tis.Kč (C.7.) 

- neinvestiční transfery 

(A.1.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37 o 4 920 tis.Kč 

                                                                               org. 38 o 6 227 tis.Kč  

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37 o 1 338 tis.Kč 

                                                                               org. 38 o 1 389 tis.Kč 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 398 tis.Kč (A.2.) 

na § 3233, pol. 5336, ORJ 140, ÚZ 133, org. 84 o 244 tis.Kč (A.4.) 

(A.5.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 341, org. 4240 o 150 tis.Kč 
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                               § 3315, pol. 5336, ÚZ 341, org. 4215 o 134 tis.Kč 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 219 tis.Kč (A.7.) 

na § 3699, pol. 5230, ORJ 210 o 195 tis.Kč (C.5.) 

- investiční transfery 

na § 3522, pol. 6356, ORJ 170, ÚZ 38588505, org. 4241 o 37 197 tis.Kč (A.3.) 

na § 3314, pol. 6356, ORJ 160, ÚZ 34544, org. 4214 o 124 tis.Kč (A.10.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 502 o 250 tis.Kč 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 992 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 2 539 tis.Kč (B.2.)  

                                                  o 676 tis.Kč (B.3.)  

                                                  o 219 tis.Kč (A.7.) 

s n i ž u j í  

- běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 45 tis.Kč (C.1.) 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 250 tis.Kč (C.2.) 

(C.4.) na ORJ 272, § 5311, pol. 5499, org. 8936 o 8 tis.Kč 

                                                             org. 8934 o 3 tis.Kč 

                                            pol. 5139, org. 8937 o 1 tis.Kč  

na § 3744, pol. 5169, ORJ 190 o 61 tis.Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 270, § 4349, pol. 5171, ÚZ 7402 o 6 tis.Kč 

                               § 5311, pol. 5909, ÚZ 4121 o 11 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7049 o 2 000 tis.Kč  

                               § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 1 000 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3699, pol. 5240, ORJ 210 o 195 tis.Kč (C.5.) 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 219 tis.Kč (A.7.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 500 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.6, C.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
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na pol. 4116, ÚZ 4428 o 246 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4xxx, pol. 5xxx, ÚZ 4428 o 246 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 93, org. 502 o 250 tis.Kč (C.2.) 

- zvýší neinvestiční transfer 

na § xxxx, pol. 5331, ÚZ 93 o 250 tis.Kč 

Městské obvody dle bodu A.8. důvodové zprávy 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13011 celkem o 19 226 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 celkem o 19 226 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.9.) 

- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ÚZ 54515835 o 195 tis.Kč 

- zvýší investiční přijaté transfery ze státních fondů 

na pol. 4213, ÚZ 54190877 o 12 tis.Kč 

- zvýší výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 207 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 3 
Oprava umělého osvětlení v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích, 
Provozní 4 
  
Usnesení číslo: 04211/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Elin servis s.r.o., Hornická 64/3212, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25396633 na opravu umělého osvětlení v útulku pro psy v 

Ostravě-Třebovicích, Provozní 4, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši   186 636,50 Kč bez 

DPH 

  

2) zmocňuje 
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vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 17.06.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 9 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové 
dokumentace stavby “Přístřešek pro parkování a sklad hořlavých 
kapalin v areálu garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě - Mariánských 
Horách” 
  
Usnesení číslo: 04212/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro stavbu “Přístřešek pro 

parkování a sklad hořlavých kapalin v areálu garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě - 

Mariánských Horách” společnosti R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o., IČO 27851443, se 

sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 58.685,- Kč s 

DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, o 
stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték konaných ve venkovních prostorách v 
rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 
  
Usnesení číslo: 04213/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 01898/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav 

a diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

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 39 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 04214/RM1418/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01886/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku č. ....., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

  
 
 


