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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 06.09.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04649/RM1418/67 RM_M 0 Schválení programu 67. schůze rady města dne 

06.09.2016 

35 

04650/RM1418/67 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

45 

04651/RM1418/67 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

28 

04652/RM1418/67 RM_M 3 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny 

Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN 

(Drážďany) ve dnech 12.-14.08.2016 

35 

04653/RM1418/67 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Nákup užitkového vozidla”, 

poř. č. 127/2016 

25 

04654/RM1418/67 RM_M 8 Příprava projektu Podzemní kontejnery v Ostravě-

Porubě II. v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 2014 - 2020 

50 

04655/RM1418/67 RM_M 12 Podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti 

podmínek pro nakládání s byty postavenými s 

dotací Ministerstva pro místní rozvoj pro B. j. 8 

Ostrava, Stará Bělá, č. p. 1068, p. č. 3602/18 a 

podání žádosti o výmaz zástavního práva 

50 

04656/RM1418/67 RM_M 36 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o 

dotaci pro projekt “stavební úpravy hasičské 

zbrojnice č.p. 592 v Polance nad Odrou”. 

50 

04657/RM1418/67 RM_M 37 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Proměna sadu Dr. Milady Horákové” v 

rámci Operačního programu INTERREG V-A, 

Česká republika – Polsko 2014-2020 

50 

04658/RM1418/67 RM_M 5 Návrh na poskytnutí peněžitého daru v souvislosti 

s konáním benefiční akce METROSTAV 

HANDY CYKLO MARATON 2016 

01 

04659/RM1418/67 RM_M 31 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do 

SRN (Berlín) ve dnech 20.–23.09.2016 

01 

04660/RM1418/67 RM_M 30 Návrh procesního postupu v soudním sporu se 

společnostmi ALPINE Bau CZ a.s., AB Verwall 

s.r.o. 

28 

04661/RM1418/67 RM_M 40 Dopis členů představenstva společnosti Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

28 

04662/RM1418/67 RM_MZP 3 Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky 

města Ostravy, příspěvkové organizace s účinností 

od 1.9.2016 

38 

04663/RM1418/67 RM_M 13 Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na 

veletrhu EXPO REAL 2016 

38 
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04664/RM1418/67 RM_M 14 Souhlas s Dodatkem č.6 ke Smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Regionální rady pro projekt 

“Revitalizace přednádražního prostoru Svinov,II. 

etapa” 

38 

04665/RM1418/67 RM_M 34 Smlouvy o společném vystavování a prezentaci na 

veletrhu MIPIM 2017 

38 

04666/RM1418/67 RM_MZP 4 Veřejná zakázka “Systém sdružených nákupů 

statutárního města Ostrava - JŘSU” 

90 

04667/RM1418/67 RM_M 1 Návrh na poskytnutí investičních příspěvků 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 

v objemu 3.589 tis. Kč 

86 

04668/RM1418/67 RM_M 39 Akceptace podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Zaměstnanost a 

přijetí dotace pro projekt Koncepce bydlení a její 

pilotní ověření ve městě Ostrava 

86 

04669/RM1418/67 RM_M 38 Program na poskytování peněžních prostředků z 

rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 

87 

04670/RM1418/67 RM_M 25 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v 

oblasti kultury fyzické osobě nepodnikající 

Eduardu Ovčáčkovi na tisk publikace 

60 

04671/RM1418/67 RM_M 26 Návrh Programu podpory kultury a zachování 

kulturního dědictví na území statutárního města 

Ostravy v letech 2017 - 2020 a návrh na vyhlášení 

výběrového řízení na poskytnutí peněžních 

prostředků v oblasti kultury 

60 

04672/RM1418/67 RM_M 27 Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy organizaci Asociace TOM ČR, TOM 

9901 ČMOUDÍK 

60 

04673/RM1418/67 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Ostrava 

v oblasti školství 

46 

04674/RM1418/67 RM_M 6 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

neinvestičních dotací a příspěvku z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 

60 

04675/RM1418/67 RM_M 7 Výjezdní jednání komise rady města pro 

vzdělávání, vědu a výzkum dne 7.9.2016 

60 

04676/RM1418/67 RM_M 11 Žádost Ostravské univerzity v Ostravě o 

poskytnutí mimořádné účelové dotace na realizaci 

projektu “INGENIUM-Centrum podpory nadání” 

60 

04677/RM1418/67 RM_M 15 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 

obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 

na zhotovení projektových dokumentací pro 

rekonstrukci areálu Bazaly 

45 

04678/RM1418/67 RM_M 9 Vyhlášení 3. kola výběrového řízení na 

poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, 

výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 

91 
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04679/RM1418/67 RM_M 32 Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace 

č:15_005/0000117-01, ve znění Dodatku č. 1, k 

projektu “MAP ORP Ostrava” 

91 

04680/RM1418/67 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Strategický plán SMO pro 

sport”, poř. č. 147/2016 

91 

04681/RM1418/67 RM_M 35 Návrh na uzavření kupní smlouvy (nemovitosti v 

k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

04682/RM1418/67 RM_M 16 Souhlas vlastníka pozemku s umístěním 

reklamních zařízení na pozemcích v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, souhlas 

vlastníka pozemku parc. č. 4246/13 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava s vjezdem 

08 

04683/RM1418/67 RM_M 17 Předchozí souhlas rady města pro městský obvod 

Ostrava - Jih s uzavřením nájemní smlouvy. 

Předchozí souhlas rady města pro městský obvod 

Stará Bělá s uzavřením nájemní smlouvy. 

08 

04684/RM1418/67 RM_M 18 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 

zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní 

podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - 

stavební a báňská a.s. 

08 

04685/RM1418/67 RM_M 19 Návrh na záměr města prodat objekt “TESKO 

barák” v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

08 

04686/RM1418/67 RM_M 20 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části 

pozemku v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a návrh 

na uzavření dohody o skončení výpůjčky v k. ú. 

Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

08 

04687/RM1418/67 RM_M 21 Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Mariánské 

Hory (lokalita ul. Zelená), obec Ostrava, 

CHARITĚ OSTRAVA 

08 

04688/RM1418/67 RM_M 22 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, 

obec Ostrava 

08 

04689/RM1418/67 RM_M 33 Návrh na uzavření Dohody o zrušení věcného 

předkupního práva k nemovitým věcem mezi 

statutárním městem Ostrava a společností 

Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o. 

08 

04690/RM1418/67 RM_M 41 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 4246/13 v k. 

ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s umístěním 

stánku a vjezdem vozidla 

08 

04691/RM1418/67 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Cyklistická stezka Proskovická, 

Blanická”, poř.č. 137/2016 

05 

04692/RM1418/67 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Příprava vodohospodářských 

staveb - IČ”, poř. č. 158/2016 

05 

04693/RM1418/67 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. 

Chrobákova”, poř. č. 141/2016 

05 

04694/RM1418/67 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Prodloužení účelové 

komunikace, Ostrava-Pustkovec”, poř. č. 

155/2016 

05 
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04695/RM1418/67 RM_VZ 10 Významná veřejná zakázka “Areál ZOO - 

energie”, poř. č. 144/2016 

05 

04696/RM1418/67 RM_VZ 9 Významná veřejná zakázka “Tramvajové mosty 

ul. Plzeňská II.”, poř. č. 164/2016 

05 

04697/RM1418/67 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren 

Hranečník - SO 05”, poř. č. 088/2016 

05 

04698/RM1418/67 RM_M 2 Regresní úhrada - návrh postupu dle § 16, odst. 1 

zákona č. 82/1998 Sb. 

89 

04699/RM1418/67 RM_M 24 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Štola 

Naneta” pro stavbu “Prodloužení vodovodu ulice 

Lámař,k.ú. Koblov” 

89 

04700/RM1418/67 RM_M 10 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

04701/RM1418/67 RM_M 28 Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy o 

stanovení koeficientů pro výpočet daně z 

nemovitých věcí 

07 

04702/RM1418/67 RM_VZ 7 Zadání zpracování investičního záměru stavby 

“Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky” 

09 

04703/RM1418/67 RM_MZP 1 Návrh na úpravu počtu funkčních míst v rámci 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru 

strategického rozvoje 

36 

04704/RM1418/67 RM_M 23 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 28 

04705/RM1418/67 RM_VZ 1 Oprava místnosti ke koupání psů a oprava obkladů 

průchodů do výběhů 

84 

04706/RM1418/67 RM_M 4 Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava pro rok 2017 

07 

04707/RM1418/67 RM_ORG 1 Doplnění programu 19. zasedání zastupitelstva 

města dne 14.9.2016 

35 

  
 
 
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 29 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 
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RM_M 0 
Schválení programu 67. schůze rady města dne 06.09.2016 
  
Usnesení číslo: 04649/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 67. schůze rady města dne 06.09.2016  

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 04650/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
45 

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

společnosti OVANET a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČ 258 575 

68, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 

  

Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 1. pololetí 2016 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu dceřiné společnosti OVANET 

a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00, IČ 293 994 91  dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií za 1. pololetí 2016 členů TOP managementu dceřiné společnosti OVANET 

a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, Ostrava-Přívoz, IČ 293 994 91 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) projednala 

  
zprávu o provedeni verifikace aktualizovaného podnikatelského plánu pro rok 2016            a 

parametrů motivačního systému odměňování členů TOP managementu pro období od dne 

1.7.2016 do 31.12.2016 společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, 

Ostrava-Přívoz, IČ 258 575 68 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 

  
aktualizovaný podnikatelský plán společnosti OVANET a.s. se sídlem Ostrava-

Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČ 258 575 68 pro období od 1.7.2016 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

5) určuje 

  
a souhlasí s aktualizovaným motivačním systémem odměňování členů TOP managementu 

společnosti OVANET a.s. pro období od 1.7.2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OVANET a.s. a členem 

představenstva společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
členu představenstva společnosti OVANET a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným aktualizovaným 

podnikatelským plánem pro období od 1.7.2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Michal Hrotík, T: 31.12.2016 

 člen představenstva 

  
8) schvaluje 

  
určení mzdy a jiných plnění paní Ing. Pavlíně Hrotíkové, druh práce - ekonom, z titulu 

pracovního poměru s účinností od 1.7.2016 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04651/RM1418/67 

(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 Ostrava - Poruba, 

Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČO: 25385691, jejímž jediným společníkem je statutární město 

Ostrava 
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Rada města 

  
1) určuje 

  
obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. k ověření účetní 

závěrky za účetní období r. 2016 a r. 2017 jako auditora obchodní společnost ABC.AUDIT, 

s.r.o., se sídlem Erbenova 783/29, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 258 99 007, za celkovou 

cenu 190 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 3 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN 
(Drážďany) ve dnech 12.-14.08.2016 
  
Usnesení číslo: 04652/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04367/RM1418/65 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny 

Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 12.-14.08.2016 

 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Nákup užitkového vozidla”, poř. č. 127/2016 
  
Usnesení číslo: 04653/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
25 

  
k usnesení č. 04364/RM1418/65 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 tohoto 

materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 tohoto 

materiálu na nákup užitkového vozidla s uchazečem, který podal svou nabídku pod poř. č. 2: 

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. 

se sídlem: Ústí nad Labem, Raisova 769/9, PSČ 400 03 
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IČO: 28685521 

za cenu nejvýše přípustnou 1.140.900,- Kč bez DPH 

  

2) schvaluje 

  
zálohovou platbu ve výši 1.380.489,00 Kč vč. DPH 

  

 
RM_M 8 
Příprava projektu Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II. v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 
  
Usnesení číslo: 04654/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II. ke spolufinancování            

z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených                  

s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 30.11.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 12 
Podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro 
nakládání s byty postavenými s dotací Ministerstva pro místní rozvoj 
pro B. j. 8 Ostrava, Stará Bělá, č. p. 1068, p. č. 3602/18 a podání žádosti 
o výmaz zástavního práva 
  
Usnesení číslo: 04655/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 02583/16 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žádost o změnu vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými              

s dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě “Rozhodnutí o účelovém určení 

prostředků státního rozpočtu” a “Oznámení limitu čerpání výdajů státního rozpočtu” na akci 

B.j. 8 Ostrava, Stará Bělá, č. p. 1068, p. č. 3602/18 a podat žádost o výmaz zástavního práva, 

vzniklého ze zástavní smlouvy ze dne 31. 7. 2002 uzavřené mezi zástavním věřitelem Českou 

republikou - Ministerstvem pro místní rozvoj a zástavcem Statutárním městem Ostrava, dle 

důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje zajistit podání žádosti o změnu vázací 

doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR na akci dle bodu 1) tohoto usnesení a podání žádosti o výmaz zástavního práva, 

vzniklého ze zástavní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.10.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 36 
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci pro projekt 
“stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 592 v Polance nad Odrou”. 
  
Usnesení číslo: 04656/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 592 v Polance nad Odrou” 

ke spolufinancování z Integračního operačního programu (IROP). 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 592 v Polance 

nad Odrou” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osy 1: 

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, do výzvy č. 36 “stanice integrovaného 

záchranného systému”. 
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3) žádá 

  
městský obvod Polanka nad Odrou jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení a zajištění předložení žádosti               

o dotaci a všech jejich příloh dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 36 

“Stanice integrovaného záchranného systému” v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP), v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně              o 

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

  

 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 31.12.2016 

 starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou 

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) financování projektu v celkové výši  10 152 tis. Kč, 

- v roce 2017: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 4 025 tis. Kč, 

- v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 5 112 tis. Kč, přičemž v obou částkách je 

obsaženo spolufinancování celkem ve výši 1 810 tis. Kč,  dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

5) žádá 

  
městský obvod Polanka nad Odrou o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu 

uvedeného v bodě 2) v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava 

(rozpočet nositele) dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Pavel Bochnia,  

 starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou 

  
 

RM_M 37 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Proměna sadu 
Dr. Milady Horákové” v rámci Operačního programu INTERREG V-A, 
Česká republika – Polsko 2014-2020 
  
Usnesení číslo: 04657/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
50 
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k materiálu č. BJ1418 02624/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Proměna sadu Dr. 

Milady Horákové” ke spolufinancování z Operačního programu INTERREG V-A,  Česká 

republika – Polsko 2014-2020, vyhlášeného Euroregionem Silesia, Horní náměstí 69, 746 01 

Opava  

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt 

 dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Operačního programu INTERREG V-A, 

Česká republika-Polsko,2014-2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2017 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

  
a) zajištění předfinancování a spolufinancování projektové dokumentace ve výši 1 500 tis. Kč   

v roce 2016 na projektovou dokumentaci 

b) v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 69 100 tis. Kč 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 33 800 tis. Kč v roce 2018 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2018 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 5 
Návrh na poskytnutí peněžitého daru v souvislosti s konáním benefiční 
akce METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2016 
  
Usnesení číslo: 04658/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí  peněžitého  daru  v souvislosti  s konáním benefiční akce METROSTAV HANDY 

CYKLO MARATON 2016 ve výši 20 000,- Kč  panu  Vojtěchu Konečnému, nar. 28.11.1992, 

bytem Slezská 118/126, 747 27 Kobeřice a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na   § 2143, pol. 5909, UZ 7117, ORJ 221 o 20 tis. Kč 

- zvýší dary obyvatelstvu 

na   § 4399, pol. 5492, UZ 7117, ORJ 221 o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 07.09.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, 
člena rady města, do SRN (Berlín) ve dnech 20.–23.09.2016 
  
Usnesení číslo: 04659/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do SRN (Berlín) ve 

dnech 19.-22.09.2016 za účelem účasti na odborném fóru InnoTrans 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 11.10.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 30 
Návrh procesního postupu v soudním sporu se společnostmi ALPINE 
Bau CZ a.s., AB Verwall s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04660/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

nepodat odvolání proti usnesení Okresního soudu ve Vsetíně - pobočka Valašské Meziříčí o 

přerušení řízení č. j. 12 C 162/2013 - 151 ze dne 16.8.2016 

 

  

 
 

RM_M 40 
Dopis členů představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04661/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
dopis členů představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. uvedený v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
znění odpovědi podle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky města Ostravy, 
příspěvkové organizace s účinností od 1.9.2016 
  
Usnesení číslo: 04662/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 02615/16 
k usnesení č. 02505/RM1418/37 
k usnesení č. 01589/RM1418/26 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu platu Jany Madecké, ředitelky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace, 

IČO: 71294155 s účinností od 1. 9. 2016 dle předloženého materiálu  

 

  

 
RM_M 13 
Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2016 
  
Usnesení číslo: 04663/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2016 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

CASUA, spol. s r.o.  
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se sídlem Praha 6, Běžecká 2407, PSČ 169 00, IČO 44846908  

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2016 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

Asental Services s.r.o. 

se sídlem Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,  PSČ 702 00, IČO 04663764 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu  

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2016 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

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

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

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2016 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 

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

dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2016 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

UBM Bohemia Development s.r.o. 

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 11/837, PSČ 110 00, IČO 63978733 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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RM_M 14 
Souhlas s Dodatkem č.6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady pro projekt “Revitalizace přednádražního prostoru 
Svinov,II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 04664/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 02549/16 
k usnesení č. 03716/RM1418/56 
k usnesení č. 9191/RM1014/120 
k usnesení č. 10811/RM0610/130 
k usnesení č. 3008/ZM0610/38 
k usnesení č. 0249/ZM1014/6 
k usnesení č. 0536/ZM1014/10 
k usnesení č. 1779/ZM1014/26 
k usnesení č. 2290/ZM1014/30 
k usnesení č. 2175/RM1014/28 
k usnesení č. 0048/ZM1014/3 
k usnesení č. 86/RM1014/4 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě č. 2146/2010/OER o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady ze dne 2.6.2010 uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava a Regionální 

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

Moravská Ostrava, IČ: 75082616 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření znění Dodatku č. 6 ke Smlouvě č. 2146/2010/OER 

o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) 

tohoto usnesení k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 34 
Smlouvy o společném vystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 
  
Usnesení číslo: 04665/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavření Smlouvy o společném vystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava 

a 

Hlavním městem Praha  

se sídlem Praha, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 01, IČO 00064581  

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o společném vystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava 

a 

statutárním městem Brno 

se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  PSČ 602 00, IČO 44992785 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu  

 

  

 
RM_MZP 4 
Veřejná zakázka “Systém sdružených nákupů statutárního města 
Ostrava - JŘSU” 
  
Usnesení číslo: 04666/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
90 
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Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o způsobu vyřízení námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky, námitek proti úkonu zadavatele a informaci o podání návrhu na přezkoumání úkonu 

zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve veřejné zakázce označené “Systém 

sdružených nákupů statutárního města Ostrava - JŘSU” 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem 

Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO: 28305043, zastoupené jednatelem Mgr. Milanem Šebestou, 

LL.M., k zastupování statutárního města Ostravy ve správním řízení před Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky zadavatele s názvem „Systém sdružených nákupů 

statutárního města Ostrava - JŘSU“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Návrh na poskytnutí investičních příspěvků příspěvkovým organizacím 
v oblasti sociální péče v objemu 3.589 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 04667/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím dle předloženého 

materiálu a důvodové zprávy:  

a) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz,  IČO: 70631841, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 

Ostrava - Přívoz ve výši 964 tis. Kč 

b)  Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 70631824, se sídlem Rybářská 

1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory ve výši 1.430 tis, Kč 

c)  Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, IČO: 70631832, se sídlem Syllabova 2886/19, 703 

00 Ostrava - Vítkovice ve výši 245 tis. Kč 

d) Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, IČO: 70631875, se sídlem Čujkovova 1717/25, 700 

30 Ostrava- Zábřeh ve výši 821 tis. Kč 
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e) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, IČO: 70631816, se sídlem Bohumínská 

1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava ve výš o 129 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje ORJ 180 

na § 4351, pol. 5909, ÚZ 7303                                                                      o     3.589  tis. Kč 

- zvyšují se investiční transfery příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 6351, ORG 35, ORJ 180                                                       o      617  tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ORG 35, ORJ 180                                                       o       347 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ORG 36, ORJ 180                                                       o    1.430 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ORG 34, ORJ 180                                                       o         86 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ORG 34, ORJ 180                                                       o       159 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ORG 37, ORJ 180                                                       o        821 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ORG 41, ORJ 180                                                       o        129 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů, a to 

zvýšení investičních příspěvků příspěvkovým organizacím takto: 

- Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, IČO 70631841 na základě  Smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02983/2015/SOC ve výši 964 tis. Kč dle 

předloženého materiálu 
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- Domovu pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70631824 na základě  Smlouvy o 

závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02980/2015/SOC ve výši 1.430 

tis. Kč dle předloženého materiálu 

- Domovu Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, IČO 70631832 na základě  Smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC  ve výši 245 tis. Kč dle 

předloženého materiálu 

- Domovu Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, IČO 70631875 na základě  Smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02872/2015/SOC ve výši 821 tis. Kč dle 

předloženého materiálu 

- Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, IČO 70631816 na základě  Smlouvy o 

závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02825/2015/SOC ve výši 129 

tis. Kč dle předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazných ukazatelů dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 39 
Akceptace podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Zaměstnanost a přijetí dotace pro projekt Koncepce bydlení a 
její pilotní ověření ve městě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04668/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 03646/RM1418/55 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaným poskytovatelem Česká 

republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí (se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2      č. 

OPZ/2.1./026/0003526 na realizaci projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě 
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Ostrava, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ 2: Sociální 

začleňování a boj s chudobou, na realizaci projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve 

městě Ostrava, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526 dle podmínek viz příloha č. 1 

předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 38 
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2017 
  
Usnesení číslo: 04669/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 02561/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

na rok 2017 dle příloh č. 1-9 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení dle přílohy č. 12 předloženého materiálu         s 

úpravou a rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků     z 

rozpočtu statutárního města Ostravy 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi, náměstkovi primátora Ing. Zbyňku 

Pražákovi, Ph.D. a náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. předložit 

zastupitelstvu města návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 25 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 
fyzické osobě nepodnikající Eduardu Ovčáčkovi na tisk publikace 
  
Usnesení číslo: 04670/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 02526/16 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava     v 

oblasti kultury fyzické osobě nepodnikající Eduardu Ovčáčkovi, adresou pobytu: Pod 

Výhonem 5420/2, 722 00 Ostrava-Třebovice na tisk knihy pod názvem “Publikace Eduard 

Ovčáček - SLOVA ZNOVA SLOVA” ve výši 110 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemcem dotace uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
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- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3316, pol. 5493, ÚZ 7101                                       o 110 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117                                       o 110 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 

14.09.2016 ke schválení a rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 26 
Návrh Programu podpory kultury a zachování kulturního dědictví na 
území statutárního města Ostravy v letech 2017 - 2020 a návrh na 
vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v 
oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 04671/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 02462/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh Programu podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města 

Ostravy v letech 2017 - 2020 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města 

Ostravy v letech 2017 - 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté     i 

víceleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1, 2   a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy 

zabezpečit kroky spojené s předložením informace o státní podpoře vyňaté za podmínek 

Nařízení Komise (ES) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 

určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, za podmínky schválení Programu 

podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostravy v letech 

2017 – 2020 dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvem města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 23.09.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 27 
Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy organizaci Asociace TOM ČR, TOM 9901 
ČMOUDÍK 
  
Usnesení číslo: 04672/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 02566/16 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace a o uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy        a 

organizací Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK, se sídlem Výškovická 445/149, 700 

30  Ostrava - Výškovice, IČO: 68308868 ve výši 95 tis. Kč na realizaci projektu “Významné 

akce ostravských tomíků v roce 2016” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

dne 14.09.2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 04673/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
46 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava                 v 

oblasti školství s účinností od 1.9.2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních dotací a 
příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 04674/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč Nadačnímu fondu 

Karla Engliše, se sídlem Sokolská třída 2416/33, 702 00 Ostrava, IČO 44938535, na realizaci 

projektu “Rozvoj a správa příhraničních oblastí České republiky a Polska - podpora 

udržitelného rozvoje” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

b) o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace ve výši 30 tis. Kč Vědecko-

technologickému parku Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-

Pustkovec, IČO 25379631, na realizaci projektu “Inovace a mezioborová spolupráce  v ortotice 

a protetice” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

c) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku ve výši 31 tis. Kč Základní 

škole Ostrava-Zábřeh, Chjrukinova 12, příspěvková organizace, se sídlem Chrjukinova 

1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387, na realizaci projektu “Mezinárodní 

spolupráce” dle přílohy č. 3, důvodové zprávy a za podmínek pro poskytnutí příspěvku 

uvedených v příloze č. 6 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 

těchto dotací dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení a dle příloh č. 4 a 5 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7107, ORJ 140             o                            50 tis. Kč 

na § 3291, pol. 5339, ORJ 140                            o                            31 tis. Kč 

ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140            o                             30 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5229, ORJ 140                             o                            50 tis. Kč 

na  §3299, pol. 5213, ORJ 140                             o                            30 tis. Kč 

neinvestiční příspěvky 

na § 3291, pol. 5331, ORJ 140                            o                             31 tis. Kč 
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RM_M 7 
Výjezdní jednání komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum dne 
7.9.2016 
  
Usnesení číslo: 04675/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

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

Pstruží dne 7.9.2016. Účelem jednání je prohlídka rekreačního objektu Pstruží    a následné 

stanovisko komise, zda je možné ho využívat k pobytům dětí mateřských škol      v rámci 

školek v přírodě, dále se budou projednávat žádosti o stipendia města Ostravy         a sestavení 

plánu monitoringu realizace projektů podpořených programem “Vzdělávání, věda, výzkum a 

talentmanagement”. 

  

2) schvaluje 

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

jednání dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 11 
Žádost Ostravské univerzity v Ostravě o poskytnutí mimořádné účelové 
dotace na realizaci projektu “INGENIUM-Centrum podpory nadání” 
  
Usnesení číslo: 04676/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 02395/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2016 Ostravské univerzitě v Ostravě, sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, IČO 

61988987, ve výši 3 704 tis. Kč na realizaci projektu “INGENIUM-Centrum podpory nadání” 

na období červenec 2016 - červen 2017 dle Přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o zaslání sdělení o neposkytnutí mimořádné účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2016 dle bodu 1) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

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

zasedání dne 14.09.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na zhotovení projektových dokumentací pro 
rekonstrukci areálu Bazaly 
  
Usnesení číslo: 04677/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 02345/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 6 000 tis. Kč  na zhotovení 

projektových dokumentací pro rekonstrukci areálu Bazaly obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh,  IČO 25911368 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu  a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava                 

a společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují kapitálové výdaje 
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na § 3419, pol. 6121, ORJ 161 o 1 500 tis. Kč 

snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 500 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 6 000 tis. Kč 

  

3) žádá 

  
společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

předložit radě města ke schválení investiční záměr jež bude součástí  projektových 

dokumentací krytých dotací dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 9 
Vyhlášení 3. kola výběrového řízení na poskytování peněžních 
prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, 
výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 
  
Usnesení číslo: 04678/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 02337/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit návrh Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 

města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 - 3. 

kolo dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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b) schválit návrh na vyhlášení 3. kola výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků 

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

na území SMO 2016 - 3. kolo dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení 3. kola výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků        z 

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

území SMO 2016 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

14.09.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 32 
Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace č:15_005/0000117-01, ve 
znění Dodatku č. 1, k projektu “MAP ORP Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 04679/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 02506/RM1418/37 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 15_005/0000117-01, ve znění Dodatku č. 1 (Rozhodnutí 

o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_005/0000117-01 č. 15_005/0000117-02),  ze 

strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 

1 - Malá Strana, IČO 00022985, jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj 

vzdělávání, statutárnímu městu Ostrava k projektu “MAP ORP Ostrava”, ve výši 95%          z 

celkových způsobilých  výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 3 516 653,00 Kč, dle 

přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Strategický plán SMO pro sport”, poř. č. 147/2016 
  
Usnesení číslo: 04680/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plánu statutárního města Ostravy pro sport dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

RESPOND & CO, s.r.o. 

se sídlem: Hladnovská 1255/23, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO: 60777656 

za cenu nejvýše přípustnou 470.000,- Kč bez DPH. 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření kupní smlouvy (nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 04681/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02577/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

House VACLAW s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Přívoz, Korejská 877/14, PSČ 702 00 

IČO: 285 70 685 

za účelem koupě následujících nemovitých věcí: 

- pozemek parcela číslo 10/3, ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek parcela č. 4135, zastavěná plocha a nádvoří, 

vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

za kupní cenu 1 Kč 
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a vyzvat společnost House VACLAW s.r.o. k uzavření uvedené kupní smlouvy formou zaslání 

výzvy spolu s návrhem kupní smlouvy, 

vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Ing. Tomáši Macurovi, MBA, primátorovi a Mgr. Radimu Babincovi, náměstku primátora 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Souhlas vlastníka pozemku s umístěním reklamních zařízení na 
pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, souhlas vlastníka 
pozemku parc. č. 4246/13 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s 
vjezdem 
  
Usnesení číslo: 04682/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním 2 ks reklamních zařízení “A” na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, a to: 

- parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeníště 

- parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha 

pro politické hnutí ANO 2011, se sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha, IČO 714 43 339 

v období od 16.9. - 16.10.2016 

  

 

 

 



Statutární město Ostrava 
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2) souhlasí 

  
s umístěním 4 ks reklamních zařízení “A” na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, a to: 

- parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace - 1 ks reklamního zařízení 

- parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště - 2 ks reklamních zařízení 

- parc. č. 1372/1 - ostatní plocha, jiná plocha - 1 ks reklamního zařízení 

pro Evu Chylkovou - EPONA, člena Asociace výlepových služeb ČR, se sídlem Tyršova 25, 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 145 67 113 

v období od 12.9. do 16.10.2016 

  

3) souhlasí 

  
za vlastníka pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava a komunikace umístěné na tomto pozemku s vjezdem automobilu 

Wolksvagen T4, umístění atrakce pro dětí - skákacího hradu, stánku s občerstvením a stánku 

pro děti 

pro koalici Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Stranu Práv Občanů 

(SPO), se sídlem Loretánská 179/13, 118 00 Praha 1, IČO 713 39 752 

dne 15.9.2016 od 13.00 do  20.00 hodin 

  

 
RM_M 17 
Předchozí souhlas rady města pro městský obvod Ostrava - Jih s 
uzavřením nájemní smlouvy. Předchozí souhlas rady města pro 
městský obvod Stará Bělá s uzavřením nájemní smlouvy. 
  
Usnesení číslo: 04683/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) Vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 

Ostrava - Hrabůvka 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 

s 

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
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bytem XXXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

jejímž předmětem bude část pozemku o výměře 25 m2 svěřený tomuto městskému obvodu 

p.p.č. 121/3, ost. plocha - jiná plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

(ul. Starobělská x Plzeňská), za účelem výstavby garáže v garážové zástavbě 

v souladu s čl. 7, odst. (8) písm. c) bod 5 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, úplné znění 

  

2) Vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Stará Bělá, se sídlem Junácká127, 724 00 Ostrava 

- Stará Bělá 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 

s 

Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. (CETIN) 

se sídlem: Olšanská 2681/6 

130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

jejímž předmětem bude část nemovité věci, a to budovy č.p. 154 umístěné na pozemku parc.č. 

25/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava svěřená tomuto městskému 

obvodu, za účelem 

zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací, na dobu určitou 10-let 

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

Ostravy, úplné znění 

  

 
RM_M 18 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní 
podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. 
  
Usnesení číslo: 04684/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost a uzavřít smlouvu               o 

zřízení služebnosti pěšího přístupu k Bezpečnostního prvku Odplyňovacího vrtu “Kutací jáma 

č. 15” přes část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1850/48 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, s: 

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 
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se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnost a uzavřít smlouvu               o 

zřízení služebnosti Bezpečnostního prvku Odplyňovacího vrtu “Větrní vrt č. 4” a pěšího 

přístupu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 124/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 126/1 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, s: 

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 
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a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost a uzavřít smlouvu               o 

zřízení služebnosti Bezpečnostního prvku Odplyňovacího vrtu “Větrní jáma č. 10” a pěšího 

přístupu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 126/1 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, s: 

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 
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II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na záměr města prodat objekt “TESKO barák” v k.ú. Hrušov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04685/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02573/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité i movité věci, a to: 

- objekt “TESKO barák” 

- plochu ze silničních panelů 

- přípojku vody 

- přípojku elektro 

- přípojku kanalizace  

vše ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené MOb Slezská Ostrava, umístěné z části 

na pozemku parc.č. 1246/1 a z části na pozemku parc.č. 1246/46  v k.ú. Hrušov, obec 
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Ostrava,  oba ve vlastnictví společnosti RPG Byty, s.r.o.  

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí 

  
 

RM_M 20 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k. ú. Sedlnice, 
obec Sedlnice a návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky v k. ú. 
Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04686/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 1147/1 - orná 

půda, zemědělský půdní fond v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, a to:: 

- části o výměře 30 m2 v situačním snímku označenou A 

- části o výměře 49 m2 v situačním snímku označenou B 

- části o výměře 15 m2 v situačním snímku oznečenou C 

s Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 

5, IČO 257 88 001 

za účelem umístění a provozování základnové stanice veřejné sítě elektronických komunikací 

spol. Vodafone Czech Republic a. s, v rámci stavby “Základnová stanice Vodafone Czech 

Republic a. s, 24060 NJMSN Mošnov” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 8.460,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, do 31.12.2031 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít dohodu o skončení výpůjčky založenou smlouvou o výpůjčce ev. č. 

0745/2016/MJ ze dne 29.2.2016 

s POHL cz, a. s., se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, IČO 256 06 468 

jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. č. 996/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 

224 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

k 15.9.2016 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Zelená), 
obec Ostrava, CHARITĚ OSTRAVA 
  
Usnesení číslo: 04687/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout darovat 

Pozemek p.č.st. 2924, jehož součástí je budova č. p. 2514 

Pozemek p.p.č. 1094/1 – ost. plocha, zeleň, jehož součástí je oplocení areálu, zpevněná plocha 

a trvalé porosty a příslušenství, a to přípojka vody, přípojka kanalizace a venkovní únikové 

schodiště, 

pozemky p.p.č. 1094/2 – ost. plocha, zeleň  

               p.p.č. 1094/3 – ost. plocha, zeleň  

               p.p.č. 1094/4 – ost. plocha, zeleň  

               p.p.č. 1094/5 – ost. plocha, zeleň  

               p.p.č. 1094/6 – ost. plocha, zeleň  

               p.p.č. 1094/7 – ost. plocha, zeleň 

včetně všech součástí a příslušenství, 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky 
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CHARITĚ OSTRAVA, Kořenského 1323/17, 703 00  Ostrava – Vítkovice, IČO 44940998 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04688/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02560/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o směně nemovitých věcí v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, a to: 

1) spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na části pozemku parc.č. 856/13, orná půda o výměře 

61 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Plesná, která 

je dle geometrického plánu č. 1102-374/2015 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná označená 

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

a 

spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na části pozemku parc.č. 856/59, orná půda o výměře 148 

m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Plesná, která je dle 

téhož geometrického plánu dále označená jako pozemek parc.č. 856/59, orná půda, 

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

1102-374/2015 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná označená jako pozemek parc.č. 856/1 díl 

b,ve vlastnictví MUDr.XXXXX, bydliště XXXXXXX 

a 

2)  spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na části pozemku parc.č. 856/13, orná půda o výměře 

61 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Plesná, která je 

dle geometrického plánu č. 1102-374/2015 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná označená jako 

pozemek parc.č. 856/125, orná půda 

a 

spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na části pozemku parc.č. 856/59, orná půda o výměře 148 

m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Plesná, která je dle 

téhož geometrického plánu dále označená jako pozemek parc.č. 856/59, orná půda, 

za 

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

plánu označená jako pozemek parc.č. 856/19 díl a,ve vlastnictví Mgr. Ing. XXXXXXXX, 

MBA, bydliště XXXXX, 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

Vlastník Mgr. Ing. XXXXXXX, MBA směňuje svůj díl pozemku o výměře 41 m2, ale nabývá 

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích o výměře 209 m2. Vzhledem k tomu, že 

předmět směny č. 1 a na druhé straně předměty směny č. 2 + č. 3 jsou oceněny cenou obvyklou 

shodně, a to ve výši 73.150,-Kč, je odchylka od ceny obvyklé ve výši 22.225,-Kč u Mgr. Ing. 

XXXXX, MBA směrem dolů kompenzována odchylkou od ceny obvyklé ve výši 22.225,-Kč    

u MUDr. XXXX směrem nahoru.
 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 43/60  

RM_M 33 
Návrh na uzavření Dohody o zrušení věcného předkupního práva k 
nemovitým věcem mezi statutárním městem Ostrava a společností 
Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04689/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02407/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření  

Dohody o zrušení věcného předkupního práva k nemovitým věcem se společností Železniční 

Cargo MOŠNOV s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 

28938186, 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 41 
Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 4246/13 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava s umístěním stánku a vjezdem vozidla 
  
Usnesení číslo: 04690/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
za vlastníka pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava a komunikace umístěné na tomto pozemku s vjezdem doprovodného 

sanitního vozidla Meditrans a s umístěním mobilního stánku o velikosti 3 x 3 m 

v rámci charitativní akce - koloběžkového maratonu “1000 km Československem s Dobráky od 

kosti” 
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pro Rotary klub Ostrava, zapsaný spolek, se sídlem Zkrácená 2703/84, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 

IČO 488 09 306 

dne 13.9.2016 v době od 17.00 do 19.00 hodin 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Cyklistická stezka Proskovická, Blanická”, poř.č. 
137/2016 
  
Usnesení číslo: 04691/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04445/RM1418/65 
  
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 “Cyklistická stezka 

Proskovická, Blanická” v k.ú. Stará Bělá a Výškovice u Ostravy, obec Ostrava v rozsahu dle 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové:  
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1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. František Kolařík - člen ZM 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

náhradníci:    

1. Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - náměstek primátora 

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

3. Rudolf Ficek - člen ZM 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Příprava vodohospodářských staveb - IČ”, poř. č. 
158/2016 
  
Usnesení číslo: 04692/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na komplexní výkon inženýrské 

činnosti včetně odborného technického dozoru stavebníka na vodohospodářských stavbách 

statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

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

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 1.997.266,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Chrobákova”, poř. č. 141/2016 
  
Usnesení číslo: 04693/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

vodovodu ul. Chrobákova” v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

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

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 2.593.405,19 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Prodloužení účelové komunikace, Ostrava-
Pustkovec”, poř. č. 155/2016 
  
Usnesení číslo: 04694/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

účelové komunikace” v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

se společností: 

STASPO, spol. s r.o. 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 47/60  

IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 1.141.974,11 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Významná veřejná zakázka “Areál ZOO - energie”, poř. č. 144/2016 
  
Usnesení číslo: 04695/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02544/16 
k usnesení č. 04478/RMm1418/12 
  
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 “Areál ZOO - energie” 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého materiálu, za podmínky schválení 

odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem města 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Karásek - odbor investiční 

4. Ing. Renáta Žáčková DiS. - odbor investiční 

 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 
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členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Dalibor Karásek - odbor investiční 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

6. Ing. Petr Čolas - ZOO Ostrava 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

3. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

6. Ing. Rudolf Mikulský - ZOO Ostrava 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit odůvodnění veřejné zakázky “Areál ZOO - energie” v rozsahu dle předloženého 

materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města odůvodnění veřejné zakázky “Areál ZOO - energie” 

v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 14.09.2016 

 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: 28.02.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
7) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí k podpisu veškerých dokumentů 

souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a rozhodnutí o námitkách 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 9 
Významná veřejná zakázka “Tramvajové mosty ul. Plzeňská II.”, poř. č. 
164/2016 
  
Usnesení číslo: 04696/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02458/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

podmínky schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem města 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová                    - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík               - odbor investiční 

4. Ing. Radek Muťka                      - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek                      - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Pavlína Hlisníkovská           - odbor investiční 

4. Ing. Renáta Žáčková DiS.           - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger                          - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec                        - náměstek primátora               
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3. Ing. Bohuslav Gembík                     - odbor investiční 

4. Bc. Jan Hanáček                               - odbor investiční 

5. Ing. Břetislav Glumbík                     - odbor dopravy  

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

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík                       - člen ZM 

2. JUDr. Lukáš Semerák                       -  člen RM                   

3. Ing. Radek Muťka                             - odbor investiční 

4. Ing. Pavlína Hlisníkovská                 - odbor investiční  

5. Ing. Martin Pácl                                - odbor dopravy 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města odůvodnění veřejné zakázky “Tramvajové mosty 

ul. Plzeňská II.” v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 14.09.2016 

 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: 28.02.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
7) zmocňuje 

  
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: 28.02.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05”, 
poř. č. 088/2016 
  
Usnesení číslo: 04697/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03993/RM1418/60 
k usnesení č. 04288/RM1418/63 
k usnesení č. 04449/RM1418/65 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 

3 předloženého materiálu na realizaci stavby “Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník 

- technická a výcviková základna IZS, k.ú. Slezská Ostrava: SO 05 zázemí areálu, instruktážní 

prostory a prostory MPO”, obec Ostrava, s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. 

č. 2: 

MŽT Stavitelství, a.s. 

se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00 

IČO: 27762157 

za cenu nejvýše přípustnou 18.926.596,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 2 
Regresní úhrada - návrh postupu dle § 16, odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. 
  
Usnesení číslo: 04698/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
návrh dalšího postupu ve věci regresní úhrady MMR ČR (ve smyslu usnesení Rady města 

Ostravy ze dne 1. 3. 2016), především z pohledu § 24 zákona č. 82/1998 Sb., dle důvodové 

zprávy tohoto materiálu 
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2) schvaluje 

  
dopis Rady města Ostravy městským obvodům Svinov a Poruba, kterými požaduje regresní 

úhradu dle § 16, odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., za nesprávný úřední postup dle § 16, odst. 1 

zákona č. 82/1998 Sb., dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  

 
RM_M 24 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Štola Naneta” pro stavbu 
“Prodloužení vodovodu ulice Lámař,k.ú. Koblov” 
  
Usnesení číslo: 04699/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry v bezpečnostním pásmu starého důlního díla  “Štola 

Naneta” vyhlášené územním rozhodnutím č. 220/02 ze dne 29.8.2002 vydaným pod zn. 

Správ./ÚSŘ/3070/43/01/Pa,  pro stavbu “Prodloužení vodovodu ulice Lámař, k.ú. Koblov” dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 04700/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí dotace městskému obvodu Vítkovice ve výši 157 tis.Kč na výkupy garáží       v 

lokalitě U Cementárny, Ostrava-Vítkovice 

b) o změně účelu použití části investiční dotace ve výši 3 450 tis.Kč, která byla schválena 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na akci “Výměna oken ZŠ Gebauerova”,      na 

neinvestiční akci “ZŠO, ZŠ Gebauerova 8 - oprava střechy” 

c) o rozšíření účelu použití účelového investičního příspěvku schváleného příspěvkové 

organizaci Divadlo loutek Ostrava, p.o. ve výši 1 750 tis.Kč na modernizaci inspicientského 

volání a odposlechového systému, a to o zpracování projektů na rekonstrukci ústředního 

topení, systému měření a regulace a vzduchotechniky a na pořízení klimatizačních jednotek     



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 53/60  

v budově Přístavby Divadla loutek Ostrava  

d) o poskytnutí dotace městskému obvod Petřkovice ve výši 436 tis.Kč na přeprojektování IV. 

etapy rekonstrukce ZŠ (střechy a šatny) 

e) o poskytnutí dotace městskému obvod Petřkovice ve výši 873 tis.Kč na výstavbu chodníku 

na ul. U Kaple 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 2141, pol. 2324, ORJ 300 o 1 317 tis.Kč 

- běžné výdaje 

na § 1014, pol. 5171, ORJ 136, org. 4271 o 200 tis.Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 135, § 3299, org. 85000000, ÚZ 103133063, pol. 5011 o 72 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 18 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 7 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103103639, pol. 5011 o 36 tis.Kč  

                                                                                                pol. 5031 o 9 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 4 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103533063, pol. 5011 o 612 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 153 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 55 tis.Kč 

               ORJ 140, § 3299, org. 85000001, ÚZ 103133063, pol. 5175 o 1 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5164 o 3 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5139 o 1 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103103639, pol. 5175 o 1 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5164 o 2 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5139 o 1 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103533063, pol. 5175 o 9 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5164 o 26 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5139 o 9 tis.Kč   

              ORJ 221, § 3719, org. 88000000, ÚZ 3639, pol. 5169 o 95 tis.Kč 

                                                                                    pol. 5139 o 27 tis.Kč 

                                           org. 88000000, ÚZ 90002, pol. 5169 o 378 tis.Kč 

                                                                                      pol. 5139 o 107 tis.Kč 

              ORJ 300, § 2141, pol. 5164 o 100 tis.Kč 

                                           pol. 5169 o 634 tis.Kč 

                                           pol. 5139 o 225 tis.Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 54/60  

              ORJ 135, § 6171, ÚZ 3639, org. 88000000, pol. 5011 o 15 tis.Kč 

                                                                                    pol. 5031 o 4 tis.Kč 

                                                                                    pol. 5032 o 2 tis.Kč 

                                           ÚZ 90002, pol. 5011 o 60 tis.Kč 

                                                             pol. 5031 o 16 tis.Kč 

                                                             pol. 5032 o 6 tis.Kč       

na § 6223, pol. 5169, ORJ 221 o 95 tis.Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 5167, ORJ 130 o 700 tis.Kč (C.6.) 

na § 2333, pol. 5169, ORJ 230 o 226 tis.Kč (E.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 607 o 157 tis.Kč (C.2.) 

                                   ÚZ 93, org. 502 o 3 450 tis.Kč (C.4.) 

                                   ÚZ 3500, org. 611 o 436 tis.Kč (C.7.) 

                                                                 o 873 tis.Kč (E.1.) 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 300, § 2141, pol. 6129 o 358 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8190000000 o 100 tis.Kč 

z v y š u j e  účelová rezerva pro městské obvody 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 120 o 226 tis.Kč (E.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3412, pol. 5171, ORJ 136 o 200 tis.Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5166, org. 8190000000 o 97 tis.Kč 

                               § 3699, pol. 5166, org. 8100000000 o 3 tis.Kč 

na § 6223, pol. 5511, ORJ 221 o 95 tis.Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 5171, ORJ 136 o 700 tis.Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 157 tis.Kč (C.2.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 436 tis.Kč (C.7.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 602 o 3 450 tis.Kč (C.4.) 

                                                   ÚZ 93, org. 524 o 226 tis.Kč (E.2.) 

s n i ž u j e    
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- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3639 o 1 729 tis.Kč (C.3.) 

- účelová rezerva pro městské obvody 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 120 o 873 tis.Kč (E.1.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 226 tis.Kč (E.2.) 

Městský obvod Vítkovice (C.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 157 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na výkupy nemovitostí - garáží v lokalitě U Cementárny 

na § 3639, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 157 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.4.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 3 450 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502 o 3 450 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci “Výměna oken ZŠ Gebauerova” 

na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 o 3 450 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci “ZŠO, Gebauerova 8 - oprava střechy” 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 3 450 tis.Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.7., E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 o 436 tis.Kč 

                                                                 o 873 tis.Kč   

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6909 - ZŠ Petřkovice - přeprojektování IV. etapy 

rekonstrukce ZŠ 

na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 o 436 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Spojovací chodník mezi MŠ a ZŠ, ul. U Kaple  

na § 2219, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 873 tis.Kč 

Městský obvod Plesná (E.2.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 524 o 226 tis.Kč 

- sníží běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 226 tis.Kč 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 28 
Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy o stanovení koeficientů 
pro výpočet daně z nemovitých věcí 
  
Usnesení číslo: 04701/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02518/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Ostravy o stanovení koeficientů 

pro výpočet daně z nemovitých věcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., předložit návrh dle bodu 1) tohoto 

usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 7 
Zadání zpracování investičního záměru stavby “Rekonstrukce a 
revitalizace Náměstí republiky” 
  
Usnesení číslo: 04702/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

záměru stavby “Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky”  za cenu 280 000,- Kč bez 

DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností 
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UDIMO, spol. s r.o., Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava, IČO 44740069 

  

2) rozhodla 

  
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se: 

s n í ž í 

investiční transfer ostatním příspěvkovým organizacím na: 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                  o 340 tis. Kč 

z v ý š í 

budovy, stavby na: 

§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                                                       o 340 tis. Kč  

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu počtu funkčních míst v rámci odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví a odboru strategického rozvoje 
  
Usnesení číslo: 04703/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
a) zvýšení počtu funkčních míst v odboru sociálních věcí a zdravotnictví o 14 míst z 68 na 82 

b) zvýšení počtu funkčních míst v odboru strategického rozvoje o 1 místo z 42 na 43 
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s účinností od 1. 10. 2016 

  

2) stanovuje 

  
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru zařazených do 

magistrátu na 957 s účinností od 1. 10. 2016 

  

 
RM_M 23 
Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 04704/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk XXVIII Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu        s 

účinností od 7.9.2016 

  

2) schvaluje 

  
doplněk XXXXX přílohy číslo 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu s účinností od 7.9.2016 

  

3) schvaluje 

  
doplněk XXI přílohy číslo 4 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu s účinností od 7.9.2016 

  

 
RM_VZ 1 
Oprava místnosti ke koupání psů a oprava obkladů průchodů do 
výběhů 
  
Usnesení číslo: 04705/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě KAVOST spol. s r.o., Tavičská 10, 703 00 

Ostrava-Vítkovice, IČO: 19014392 na opravu místnosti určené ke koupání psů a opravu 

obkladů průchodů do výběhů – vše v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích na ul. Provozní 4,  
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a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši   118 249,--  Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.09.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 4 
Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města 
Ostrava pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 04706/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02575/16 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
harmonogram tvorby návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) vyhradit si dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)    

ve znění pozdějších předpisů pravomoc schválit metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava pro rok 2017 

b) schválit metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 

dle předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_ORG 1 
Doplnění programu 19. zasedání zastupitelstva města dne 14.9.2016 
  
Usnesení číslo: 04707/RM1418/67 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) doplňuje 

  
program 19. zasedání zastupitelstva města dne 14.9.2016 o bod “Navržení člena představenstva 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

  

 
  
 
 


