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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 13.09.2016  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

04708/RM1418/68 RM_M 0 Schválení programu 68. schůze rady města 
dne 13.09.2016 

35 

04709/RM1418/68 RM_M 30 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Milady Božekové, ředitelky Střediska 
volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, p. o., 
na Slovensko (Bratislava) a do Rakouska (Vídeň) 
ve dnech 22. – 26.08.2016 

42 

04710/RM1418/68 RM_M 24 Ukončení projektu “Ozdravné pobyty dětí ZŠ 
městského obvodu Poruba ve školním roce 
2015/2016” 

50 

04711/RM1418/68 RM_M 25 Smlouva o zřízení zástavního práva 
k nemovitostem - projekt “B. j. 17 PB - KODUS 
Ostrava, Slezská Ostrava”, evidenční číslo akce 
117D514000505 

50 

04712/RM1418/68 RM_M 31 Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt 
“Personální podpora Firemní školky města 
Ostravy, p. o.” v rámci OP VVV 

42 

04713/RM1418/68 RM_M 3 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného 
času Korunka, p. o., do Švýcarska (Ženeva) 
ve dnech 28.–31.10.2016 

01 

04714/RM1418/68 RM_M 35 Přehled písemností adresovaných radě města 
a zastupitelstvu města za období od 16.06.2016 
do 07.09.2016 

28 

04715/RM1418/68 RM_M 39 Poškození pěší komunikace v bermě řeky 
Ostravice - Odpověď na dopis Povodí Odry, státní 
podnik 

28 

04716/RM1418/68 RM_M 43 Dodatky ke smlouvám o dílo 28 
04717/RM1418/68 RM_M 44 Rezignace Ing. Davida Pflegera na členství 

ve finančním výboru zastupitelstva města 
28 

04718/RM1418/68 RM_M 26 Zahájení přípravy projektů Transformace Domova 
Barevný svět II. a Transformace Domova 
na Liščině II. 

38 

04719/RM1418/68 RM_M 27 Darovací smlouva - veletrh Expo Real 2016 38 
04720/RM1418/68 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky 

města Ostravy, příspěvkové organizace s účinností 
od 01.09.2016 

38 

04721/RM1418/68 RM_MZP 1 Rozhodnutí o námitce k veřejné zakázce 
na poskytování telekomunikačních služeb 
na období od 01.11.2016 do 31.12.2017 

84 
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04722/RM1418/68 RM_M 28 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace a právnické osobě Domov Slunečnice 
Ostrava, příspěvková organizace 

40 

04723/RM1418/68 RM_M 41 Návrh na poskytnutí investičního a neinvestičního 
příspěvku příspěvkovým organizacím v oblasti 
sociální péče v důsledku havárií v objemu 700 
630,80 Kč 

86 

04724/RM1418/68 RM_M 4 Návrh změny složení Řídícího výboru 
pro spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování 

86 

04725/RM1418/68 RM_M 23 Poskytnutí finančních prostředků školským 
příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním 
městem Ostrava 

42 

04726/RM1418/68 RM_M 40 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
CRAZY Production, s. r. o., na vytvoření 
Fan Parku - Ostrava v rámci kvalifikačního utkání 
fotbalové reprezentace České republiky 

91 

04727/RM1418/68 RM_M 8 Předchozí souhlas rady města pro Městský obvod 
Polanka nad Odrou s uzavřením nájemní smlouvy 

08 

04728/RM1418/68 RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy - 
“Osvětlení přechodu na ul. U Hrůbků v Ostravě 
Nové Vsi - Oranžový přechod, Nadace ČEZ” 

08 

04729/RM1418/68 RM_M 10 Souhlas s podnájmem bytů v domech 
na ul. Horní č.3030/96 a č.3036/108, Ostrava - 
Bělský Les 

08 

04730/RM1418/68 RM_M 11 Návrh na projednání žádostí týkající se budovy 
na ul. Střelniční 8 

08 

04731/RM1418/68 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 
s fyzickou osobou 

08 

04732/RM1418/68 RM_M 13 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti s právnickou osobou 

08 

04733/RM1418/68 RM_M 14 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

04734/RM1418/68 RM_M 15 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
Dial Telecom, a. s. 

08 

04735/RM1418/68 RM_M 17 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, v k. ú. Vítkovice 
a v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 

08 
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04736/RM1418/68 RM_M 18 Návrh koupit pozemek p. p. č. 677/2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit 
pozemek p. p. č. 677/2 městskému obvodu 
Ostrava-Jih 

08 

04737/RM1418/68 RM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
s Ostravskou univerzitou v Ostravě 

08 

04738/RM1418/68 RM_M 20 Souhlas s provedením technického zhodnocení 
na majetku statutárního města Ostravy nájemcem 
Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. 

08 

04739/RM1418/68 RM_M 21 Dodatek č. 23 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci 
majetku 

08 

04740/RM1418/68 RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním přístřešku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

04741/RM1418/68 RM_M 29 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 
hmotného majetku z účetní evidence odboru 
majetkového 

08 

04742/RM1418/68 RM_M 42 Návrh na záměr výpůjčky nemovitostí, návrh 
na souhlas se záborem veřejné zeleně a návrh n  
souhlas s užíváním pozemku pro DRON vše 
na nemovitostech v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

08 

04743/RM1418/68 RM_M 7 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 1479/2016/OI/VZKÚ 

05 

04744/RM1418/68 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace ul. Na Druhém a Pěší v k. ú. 
Muglinov”, poř. č. 58/2016 

05 

04745/RM1418/68 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Přestupní uzel Ostrava-
Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky II. 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 172/2016 

05 

04746/RM1418/68 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Zajištění rozestavěných staveb 
VO”, poř. č. 190/2016 

05 

04747/RM1418/68 RM_M 6 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitých 
věcí (stavby garáže, pozemky, jejichž součástí 
jsou stavby garáží) v souladu s čl. 7 odst. 3 
písm. c) Statutu a s čl. 7 odst. 5 písm. d) Statutu 

89 

04748/RM1418/68 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace 

80 

04749/RM1418/68 RM_M 33 Změna členů odborné pracovní skupiny rady 
města pro implementaci systému 
environmentálního managementu podle ČSN EN 
ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, 
dodržování pravidel zavedeného systému a jeho 
další zlepšování 

80 
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04750/RM1418/68 RM_M 34 Žádost společnosti E-expert, spol. s r. o., 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy na realizaci 
projektu “ENVIRO 2016 - Československá 
environmentální konference” 

80 

04751/RM1418/68 RM_M 36 Poskytnutí účelového neinvestičního transferu 
městskému obvodu Nová Bělá 
na spolufinancování realizaci ozdravných pobytů 
podpořených z dotace Moravskoslezského kraje 

80 

04752/RM1418/68 RM_M 37 Návrh na navýšení provozního příspěvku 
z důvodu navýšení hrubé mzdy zaměstnanců na 
rok 2016 a 2017 Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvková organizace 

80 

04753/RM1418/68 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Adaptační strategie SMO - 
změny klimatu”, poř. č. 133/2016 

80 

04754/RM1418/68 RM_M 32 Úprava rozpočtu r. 2016 07 
04755/RM1418/68 RM_M 38 Navržení člena představenstva společnosti 

Dopravní podnik Ostrava, a. s. 
28 

04756/RM1418/68 RM_M 1 Návrh na uzavření darovací smlouvy o darování 
dokumentů 

26 

04757/RM1418/68 RM_M 5 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

04758/RM1418/68 RM_VZ 4 Veřejná zakázka na sdruženou dodávku zemního 
plynu pro rok 2017 - výběr nejvhodnější nabídky 
včetně uzavření smlouvy 

84 

04759/RM1418/68 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky o sdružených službách 
dodávky elektrické energie pro statutární město 
Ostrava a městské organizace pro rok 2017 

84 

04760/RM1418/68 RM_VZ 8 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na výměnu oplocení v areálu garáží MMO 
na ul. Pašerových 1268 v Ostravě - Mariánských 
Horách 

84 

04761/RM1418/68 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚČOV - 
Dosazovací nádrže č. 1 - 10”, poř. č. 44/2016 

05 

 
  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 16 Návrh na využití či nevyužití předkupního práva 
ke stavbě na pozemku parc. č. 2801/27 v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava (areál “Nad Porubkou”) 

08 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál  

  
Název zn.předkl.  

 RM_TO 1 Tisková oprava bodu 3) usn. č. 04631/RM1418/66 07 
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RM_M 0 
Schválení programu 68. sch ůze rady m ěsta dne 13.09.2016 
  
Usnesení číslo: 04708/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  program 68. schůze rady města dne 13.09.2016  

  
 

RM_M 30 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Mgr. Milady Božeko vé, ředitelky 
Střediska volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, p. o., 
na Slovensko (Bratislava) a do Rakouska (Víde ň) ve dnech 22. –
26.08.2016 
  
Usnesení číslo: 04709/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 04368/RM1418/65 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Milady Božekové, ředitelky  Střediska volného času, 

Ostrava - Moravská Ostrava, p. o., na Slovensko (Bratislava) a do Rakouska (Vídeň) ve dnech 
22.-26.08.2016  

  
 

RM_M 24 
Ukončení projektu “Ozdravné pobyty d ětí ZŠ městského obvodu 
Poruba ve školním roce 2015/2016” 
  
Usnesení číslo: 04710/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03083/RM1418/46 
k usnesení č. 8911/RM1014/116 
k usnesení č. 03623/RM1418/55 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s předloženou závěrečnou zprávou o ukončení projektu „Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského 

obvodu Poruba ve školním roce 2015/2016“ spolufinancovaného z Programu podpory 
ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v rámci Státního fondu 
životního prostředí ČR a s konečným vyúčtováním 
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RM_M 25 
Smlouva o z řízení zástavního práva k nemovitostem - projekt 
“B. j. 17 PB - KODUS Ostrava, Slezská Ostrava”, eviden ční číslo akce 
117D514000505 
  
Usnesení číslo: 04711/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 0745/ZM1418/11 
k usnesení č. 02866/RM1418/42 
k usnesení č. 03420/RM1418/51 
k usnesení č. 04037/RM1418/61 
k usnesení č. 02560/RM1418/38 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout zastavit nemovitost svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava na dobu 20 let 
ode dne, kdy byla stavba dotovaného bytu dokončena a schopna užívání, a to pozemek 
parc. č. 2505 o výměře 378 m2, jehož součástí je budova č. p. 1456, který je zapsán 
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě na listu vlastnictví č. 3425 
pro obec Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava, za účelem zajištění případné budoucí 
pohledávky zástavního věřitele ve výši 11 050 000,- Kč v případě porušení podmínek v čl. VII. 
odst. d), e) podprogramu vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR uvedeného v příloze 
č. 1 předloženého materiálu 

a uzavřít Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem s Českou republikou, 
Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15  Praha 1, 
IČ 66002222, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 14.09.2016
 primátor 
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RM_M 31 
Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt “Pers onální podpora 
Firemní školky m ěsta Ostravy, p. o.” v rámci OP VVV 
  
Usnesení číslo: 04712/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o dotaci pro projekt “Personální podpora Firemní školky města Ostravy, p. o.” 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose 3 

  
2) žádá 
  

ředitelku Firemní školky města Ostravy, p. o., o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech 
jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy 
č. 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ 
a ZŠ I. v rámci OP VVV 

  
 Vyřizuje: Jana Madecká, T: 30.09.2016
 ředitelka Firemní školky města Ostravy, p. o. 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) předfinancování projektu v roce 2017 v celkové 
výši      

29 040 Kč 

  
4) žádá 
  

ředitelku Firemní školky města Ostravy, p. o., o zajištění předfinancování projektu uvedeného 
v bodě 1) v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet 
nositele) dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Jana Madecká, T: 23.09.2016
 ředitelka 
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RM_M 3 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, 
ředitelky St řediska volného času Korunka, p. o., do Švýcarska (Ženeva) 
ve dnech 28.–31.10.2016 
  
Usnesení číslo: 04713/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Mgr. Jany Secové, ředitelky  Střediska volného času Korunka, p. o., 
do Švýcarska (Ženeva) ve dnech 28.-31.10.2016 za účelem účasti na zasedání Národního 
parlamentu mládeže 

  
2) ukládá 
  

ředitelce Střediska volného času Korunka, p. o., 

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jana Secová, T: 15.11.2016
 ředitelka Střediska volného času Korunka, p.o. 
  

 
RM_M 35 
Přehled písemností adresovaných rad ě města a zastupitelstvu m ěsta
za období od 16.06.2016 do 07.09.2016 
  
Usnesení číslo: 04714/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 
od 16.06.2016 do  07.09.2016 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 
vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 10/51 

3) projednala 
  

informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených 
do 07.09.2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu 
vyřízení písemností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.10.2016
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 39 
Poškození p ěší komunikace v berm ě řeky Ostravice - Odpov ěď 
na dopis Povodí Odry, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 04715/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

dopis Povodí Odry, státní podnik ze dne 03.08.2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

návrh odpovědi na dopis Povodí Odry, státní podnik ze dne 03.08.2016 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 
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RM_M 43 
Dodatky ke smlouvám o dílo 
  
Usnesení číslo: 04716/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření dodatku č. 1 se společností ELSPOL, spol. s r. o., se sídlem Mírová 563, 739 32 

Řepiště,  IČ 42767857, ke Smlouvě o dílo ev. č.: 1989/2015/OI/ZFUN  dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  o uzavření dodatku č. 1 se společností ELSPOL, spol. s r. o., se sídlem Mírová 563, 739 32 

Řepiště, IČ 42767857, ke Smlouvě o dílo ev. č.: 2329/2015/OI/ZFUN  dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  o uzavření dodatku č. 1 se společností ELSPOL, spol. s r. o., se sídlem Mírová 563, 739 32 

Řepiště, IČ 42767857, ke Smlouvě o dílo ev. č.: 2403/2015/OI/ZFUN  dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  vypovědět Smlouvu o dílo,   ev. č.: 2329/2015/OI/ZFUN uzavřenou se společností 

ELSPOL, spol. s r. o., se sídlem Mírová 563, 739 32 Řepiště, IČ 42767857, za podmínky, 
že nebude ve lhůtě do 15.09.2016 uzavřen mezi touto společností a statutárním městem 
Ostrava dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
5) rozhodla 
  vypovědět Smlouvu o dílo,   ev. č.: 2403/2015/OI/ZFUN uzavřenou 

se společností ELSPOL, spol. s r. o., se sídlem Mírová 563, 739 32 Řepiště, IČ 42767857, 
za podmínky, že nebude ve lhůtě do 15.09.2016 uzavřen mezi touto společností a statutárním 
městem Ostrava dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
6) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy zabezpečit kroky v intencích bodu 4) a 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 15.09.2016
 zastupující vedoucí odboru investičního 
  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 15.09.2016
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 44 
Rezignace Ing. Davida Pflegera na členství ve finan čním výboru 
zastupitelstva m ěsta 
  
Usnesení číslo: 04717/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 1237/ZM1418/19 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

rezignaci Ing. Davida Pflegera, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na členství ve finančním výboru zastupitelstva města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
zvolit členem finančního výboru  

- Ing. Zuzanu Ožanovou, členku ZM 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.09.2016
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 26 
Zahájení p řípravy projekt ů Transformace Domova Barevný sv ět II. 
a Transformace Domova na Liš čině II. 
  
Usnesení číslo: 04718/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03425/RM1418/51 
k usnesení č. 01402/RM1418/23 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektů Transformace Domova Barevný svět II. a Transformace Domova 
na Liščině II. ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu 
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2) ukládá 
  

magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje jako nositeli projektu zajistit veškeré 
úkony spojené s přípravou projektů dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.05.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu zpracování 
architektonické studie pro projekty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 31.10.2016
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 27 
Darovací smlouva - veletrh Expo Real 2016 
  
Usnesení číslo: 04719/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně obdarovaného o přijetí daru a o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Ostrava a společností 

Pivovary Staropramen, s. r. o., 

se sídlem Nádražní 43/84, Praha 5, PSČ 150 00, IČO 24240711 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky m ěsta Ostravy, 
příspěvkové organizace s ú činností od 01.09.2016 
  
Usnesení číslo: 04720/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 04662/RM1418/67 
  
Rada města 
  
1) ruší 
  

své usnesení č. 04662/RM1418/67 ze dne 06.09.2016 

  
2) schvaluje 
  

úpravu platu Jany Madecké, ředitelky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace, 
IČO 71294155 s účinností od 01.09.2016 dle předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 1 
Rozhodnutí o námitce k ve řejné zakázce na poskytování 
telekomunika čních služeb na období od 01.11.2016 do 31.12.2017 
  
Usnesení číslo: 04721/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o způsobu vyřízení námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky ve veřejné zakázce označené “ Veřejná zakázka na poskytování mobilních 
telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené 
statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody” 

  
2) zrušuje 
  

usnesení rady města č.04643/RM1418/66 ze dne 30.08.2016 ve věci pořadí nabídek 
dle výsledků elektronického výběrového řízení a výběru nejvhodnější nabídky na poskytování 
telekomunikačních služeb na období od 01.11.2016 do 31.12.2017 
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RM_M 28 
Návrh na vy řazení a likvidaci neupot řebitelného movitého majetku 
statutárního m ěsta Ostravy, p ředaného k hospoda ření právnické osob ě 
Městská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace a právni cké 
osob ě Domov Slune čnice Ostrava, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04722/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 
Ostravy, předaného k hospodaření 

1. právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, v celkové pořizovací hodnotě 
2 398 577,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

2. právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 70631883, v celkové pořizovací hodnotě 
184 219,50 Kč dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy 1, 2 a 3 předloženého materiálu: 

1. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace: 

    předseda: Ing. Aleš Vícha - vedoucí technického odboru 

    členové:   Milan Sladký - biomedicínský technik 

                     Jitka Ruszová  - obchodní referent 

                                                pověřena zastupováním vedoucího oddělení logistiky  

                     Ing. Petr Částka - odbor informatiky 

                     Iva Krahulová - vedoucí oddělení operativní evidence 

                     Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 
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2. Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace: 

    předsedkyně:  Mgr. Jitka Ulrichová - vedoucí provozu 

    členové:          Pavlína Czichonová - MTZ referent 

                            Miroslav Dítě - údržba 

                            Marek Schindler - údržba 

                            Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO            

  
3) ukládá 
  

předsedům komisí vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle příloh č. 1, 2 a 3 
předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Aleš Vícha, T: 14.10.2016
 vedoucí technického odboru 
  
 Vyřizuje: Mgr. Jitka Ulrichová, T: 14.10.2016
 vedoucí provozu 
  

 
RM_M 41 
Návrh na poskytnutí investi čního a neinvesti čního p říspěvku 
příspěvkovým organizacím v oblasti sociální pé če v důsledku havárií 
v objemu 700 630,80 K č 
  
Usnesení číslo: 04723/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí investičního a neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím 
dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem 
Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice: účelový neinvestiční příspěvek ve výši 
130 630,80 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem 
Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz: investiční příspěvek ve výši 570 tis. Kč 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se: 

− snižuje rezerva města 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                                                   o 701 tis. Kč 

− zvyšují se neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 5331, ORG 39, ORJ 180                                    o 131 tis. Kč 

− zvyšují se investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4350, pol. 6351, ORG 35, ORJ 180                                    o 399 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ORG 35, ORJ 180                                    o 171 tis. Kč 

  
3) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů, a to: 

zvýšení neinvestičního příspěvku Domovu Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 
organizace, IČO 70631859, na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací 
platbě za jeho výkon č. 03180/2015/SOC ve výši 131 tis. Kč dle předloženého materiálu 

zvýšení investičního příspěvku Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, 
IČO 70631841, na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho 
výkon č. 02983/2015/SOC ve výši 570 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 
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RM_M 4 
Návrh zm ěny složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou 
pro sociální za čleňování 
  
Usnesení číslo: 04724/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

změnu složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 
dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu 

  
 

RM_M 23 
Poskytnutí finan čních prost ředků školským p říspěvkovým organizacím 
zřízeným statutárním m ěstem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04725/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí investičních a neinvestičních účelových příspěvků školským příspěvkovým 
organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů: 
− zvýšení investičního příspěvku 
Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p. o.    o   459 tis. Kč 
Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p. o.                                  o   675 tis. Kč 
Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p. o.                                       o   140 tis. Kč 
Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p. o.                o   240 tis. Kč 
− zvýšení neinvestičního příspěvku 
Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p. o.    o 2.661 tis. Kč 
Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p. o.                                  o    945 tis. Kč 
Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p. o.                                       o 2.190 tis. Kč 
Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p. o.                o 1.100 tis. Kč 
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3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují 
− nedaňové příjmy na ORJ 140 
na § 3299, pol. 2229                                           o 8.403 tis. Kč 
na § 3233, pol. 2229, ORG 82                             o     7 tis. Kč 
− investiční příspěvky na ORJ 140 
na § 3233, pol. 6351, ORG 81                            o    459 tis. Kč 
na § 3233, pol. 6351, ORG 82                            o    675 tis. Kč 
na § 3233, pol. 6351, ORG 83                            o    140 tis. Kč 
na § 3233, pol. 6351, ORG 84                            o    240 tis. Kč 
− neinvestiční příspěvky na ORJ 140 
na § 3233, pol. 5331, ORG 81, ÚZ 2003            o 2.661 tis. Kč 
na § 3233, pol. 5331, ORG 82, ÚZ 2003            o    945 tis. Kč 
na § 3233, pol. 5331, ORG 83, ÚZ 2003            o 2.190 tis. Kč 
na § 3233, pol. 5331, ORG 84, ÚZ 2003            o 1.100 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 40 
Návrh na poskytnutí neinvesti ční účelové dotace CRAZY Production, 
s. r. o., na vytvo ření Fan Parku - Ostrava v rámci kvalifika čního utkání 
fotbalové reprezentace České republiky 
  
Usnesení číslo: 04726/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 1250/ZM1418/19 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 200 tis. Kč CRAZY Production, 
s. r. o., IČO 28363086, se sídlem Rembrandtova 382/6, 400 01 Ústí nad Labem, na vytvoření 
Fan Parku - Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě 1) tohoto 
usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 20/51 

2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje 
na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 200 tis. Kč 
zvyšují neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 200 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., předložit zastupitelstvu města 
k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na jeho jednání 
dne 14.09.2016 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.09.2016
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 8 
Předchozí souhlas rady m ěsta pro M ěstský obvod Polanka nad Odrou 
s uzav řením nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 04727/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro statutární město Ostrava, Městský obvod Polanka nad Odrou, se sídlem 1. května 1/2a, 
725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou 
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 
se společností Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem: Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 
Praha 5, IČO  25788001, jejímž předmětem budou pozemky ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeny tomuto městskému obvodu a to: 

− pozemek parc. č. 3317, ost. plocha - jiná plocha o výměře 120 m2 

− část pozemku parc.č. 3316, trvalý travní porost o výměře 3 m2 

oba v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (ul. Tomáškova), za účelem užívání, provozování, 
udržování a provádění úprav dočasného zařízení pro přenos signálů sítě elektrických 
komunikací, na dobu určitou 10-ti let, 
v souladu s čl. 7, odst. (8) písm. c) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, úplné znění  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 9 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby na pozemku ve vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostravy - “Osv ětlení p řechodu na ul. U Hr ůbků 
v Ostrav ě Nové Vsi - Oranžový p řechod, Nadace ČEZ” 
  
Usnesení číslo: 04728/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby “Osvětlení přechodu na ul. U Hrůbků v Ostravě Nové Vsi - Oranžový 
přechod, Nadace ČEZ” na části pozemku p. p. č. 522 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava, dle situačního snímku, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu: 

pro žadatele: 

Statutární město Ostrava,  městský obvod Nová Ves, Rolnická 32/139, 709 00 Ostrava 

pro územní a stavební řízení 

  
 

RM_M 10 
Souhl as s podnájmem byt ů v domech na ul. Horní č. 3030/96 
a č. 3036/108, Ostrava - B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 04729/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 36, ul. Horní č. 3030/96, Ostrava-

Bělský Les, mezi nájemcem Oxxxxxx Pxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a podnájemci manžely Rxxxxxxx a Rxxxxxxxx Gxxxxxxxx s dcerami Mxxxxx a Lxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) souhlasí 
  s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 2, ul. Horní č. 3036/108, Ostrava-

Bělský Les, mezi nájemcem MVDr. Pxxxxxx Sxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a podnájemcem Vxxxxxx Řxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou od udělení souhlasu radou města, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 11 
Návrh na projednání žádostí týkající se budovy na u l. Střelni ční 8 
  
Usnesení číslo: 04730/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

nabídku Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s., se sídlem: Střelniční 75/8, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 02407451, na spolupráci se statutárním městem 
Ostrava na využití evropských projektů pro účely rekonstrukce budovy čp. 75, která je součástí 
pozemku parc. č. 120, zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

nepřijmout nabídku Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s., na spolupráci a využití 
evropských dotačních projektů na rekonstrukci budovy čp. 75, která je součástí pozemku 
parc. č. 120, zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

dle přilohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

že město nemá záměr pronajmout nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 
− část pozemku parc. č. 120, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 75, 

a to sklepní prostory, 
− pozemek parc. č. 4183, ost. plocha, zeleň 
− pozemek parc. č. 115/6, ost. plocha, jiná plocha 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 12 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrské sít ě do pozemku 
ve vlastnictví SMO, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní smlouvy s fyzickou 
osobou 
  
Usnesení číslo: 04731/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty do části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1234/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro: 

Mgr. Jxxx Hxxxxx, rok narození xxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro stávající RD” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty k části 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1234/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
s budoucím oprávněným: 

Mgr. Jxxx Hxxxxx, rok narození xxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc. č. 1234/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 3,50 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
(ul. Nerudova) 

s 

Mgr. Jxxxxxx Hxxxxxxx, rok narození xxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za účelem vybudování vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty pro rodinný dům 
č. p. 2983, jež stojí na pozemku parc. č. 812/1, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Vítkovice, 
obec Ostrava, v rámci realizace stavby “Vodovodní přípojka pro stávající rodinný dům”, 
za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 315,- Kč/ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti této 
smlouvy a skončí dnem, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti vodovodní 
přípojky včetně vodoměrné šachty ve prospěch nájemce jako oprávněného, nejpozději však 
31. 12. 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 13 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
s právnickou osobou 
  
Usnesení číslo: 04732/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 
provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 1850/48 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s oprávněným: 

DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. 
se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800, IČO 24795020, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 14 
Návrh na uzav ření smluv o z řízení věcného b řemene k pozemk ům 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 04733/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemní elektrické přípojky 2x VN 22 kV k částem pozemků: 

p. p. č. 553/67 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1005/1 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 1005/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1005/14 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 1005/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1005/24 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1005/25 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 1005/47 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1005/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1005/57 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO 24729035 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemní elektrické přípojky 2x VN 22 kV k části pozemku: 

p. p. č. 3000/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a. s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 

podle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 26/51 

3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemní elektrické přípojky 2x VN 22 kV k částem pozemků: 

p. p. č. 1005/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1005/19 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1005/24 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO 24729035 

podle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na z řízení věcného b řemene a uzav ření smlouvy o z řízení 
věcného b řemene se spole čností Dial Telecom, a. s. 
  
Usnesení číslo: 04734/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 2620/115 – ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3350/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3350/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3362/3 – ostatní plocha, jiná plocha, 
pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Evidence nemovitostí (EN) č. 3362/1 díl 1, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

Dial Telecom, a. s. 
se sídlem Praha 8 – Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600, IČO 28175492 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 17 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, v k. ú. Vítkovice a v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04735/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02593/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-
Jih, a to: 
− pozemek parc. č. 201/2 
− pozemek parc. č. 201/3 

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

  
2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. 521/6 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Vítkovice  

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

  
3) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat  pozemek parc. č. 439/17 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Proskovice 

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

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 18 
Návrh koupit pozemek p. p. č. 677/2 v k.ú. Záb řeh nad Odrou, 
obec Ostrava, návrh sv ěřit pozemek p. p. č. 677/2 městskému obvodu 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 04736/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02592/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout koupit pozemek p. p. č. 677/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

z podílového spoluvlastnictví 

− PhDr. Dxxxxx Chxxxxxxx, rok narození xxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4 (podíl ve výši 1/6) 

− Mxxxxxxxx Lxxxxxxxx, rok narození xxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(podíl ve výši 1/3) 

− Hxxxxxx Mxxxx, rok narození xxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(podíl ve výši 1/6) 

− Mxxxxxxxx Sxxxxxxx, rok narození xxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (podíl 
ve výši 1/3)    

za  sjednanou kupní cenu ve výši 89.690,- Kč, přičemž 

 
− PhDr. Dxxxxx Chxxxxxxx obdrží částku 14.948,- Kč 
− Mxxxxxx Lxxxxxxx obdrží částku 29.897,- Kč 
− Hxxxxx Mxxxxxx obdrží částku 14.948,- Kč 
− Mxxxxxx Sxxxxxx obdrží částku  29.897,- Kč  

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3  předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p. p. č. 677/2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, dle  čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění,  za podmínky, 
že statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit pozemek p. p. č. 677/2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,  jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění za podmínky, že statutární město Ostrava 
nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví  

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh  dle bodu 1) - 3)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 19 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce s Ostravskou univerzitou 
v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 04737/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemku p. p. č. 1563 - ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 2966 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

s Ostravskou univerzitou v Ostravě, se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03, Ostrava –
Moravská Ostrava, IČO 61988987 

za účelem prezentace Městské policie Ostrava při příležitosti celoevropské populárně naučné 
akce Noc vědců, a to k dynamické ukázce koní, psů a sebeobrany 

na dobu určitou, a to 30.09.2016 od 16.00 do 22.00 hodin 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 30/51 

RM_M 20 
Souhlas s provedením technického zhodnocení na maje tku statutárního 
města Ostravy nájemcem Ostravské vodárny a kanalizace , a. s. 
  
Usnesení číslo: 04738/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s provedením technického zhodnocení v předpokládané celkové hodnotě  2,100.000,00 Kč 
na vodohospodářském majetku statutárního města Ostravy, které bude realizováno nájemcem 
společností Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., a to: 
− Rozšíření chemické části laboratoří a stavební úpravy sociálního zařízení, jídelny, úprava 

vybavení šaten, vybudování mikrobiologické a chemické laboratoře v přízemí správní 
budovy ÚČOV v Ostravě - Přívoze, inv. č. 000000087855, v hodnotě 30,595.507,00 Kč, 

realizovaným na náklady nájemce v souladu s ustanovením bodu 2, čl. 9 Koncesní 
smlouvy ev.č.05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 

  
 

RM_M 21 
Dodatek č. 23 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci majetku 
  
Usnesení číslo: 04739/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

návrh dodatku č. 23 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci majetku, s účinností od 01.01.2016 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 22 
Návrh na souhlas s umíst ěním p řístřešku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04740/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním přístřešku pro návštěvníky lesa na části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy 

− p. p. č. 1398/1 - lesní pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

pro Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124, 
PSČ 700 30, IČO 25816977  

  
 

RM_M 29 
Návrh na vy řazení nedokon čeného dlouhodobého hmotného majetku 
z účetní evidence odboru majetkového 
  
Usnesení číslo: 04741/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z účetní evidence odboru 
majetkového v celkové pořizovací ceně 59 838,10 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

likvidační komisi ve složení: 

předseda:  Ing. Věra Rajnochová 
členové:    Ing. Božena Vašnovská  
                 Andrea Vozňáková  
                 Bc. Dagmar Rajecká 
                 Věra Válková 
                 Eva Ličková                                                                                                             
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rada m ěsta 

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 32/51 

3) ukládá 
  

likvidační komisi vyhotovit zápis o provedeném vyřazení z účetní evidence dle bodu 1) tohoto 
usnesení      

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 30.09.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 42 
Návrh na zám ěr výp ůjčky nemovitostí, návrh na souhlas se záborem 
veřejné zelen ě a návrh na souhlas s užíváním pozemku pro DRON vše  
na nemovitostech v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ost rava 
  
Usnesení číslo: 04742/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o záměru města vypůjčit pozemky: 

• parc. č.  244/35 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č.  244/13 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č.  244/25 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č.  244/14 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č.  244/36 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č.  3457/14 ostatní plocha, neplodná půda 
• parc. č.  3463/3 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č.  34/63/44 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č.  3463/24 ostatní plocha, jiná plocha 
• část pozemku p.č.3457/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3.524 m2 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) souhlasí 
  

s užíváním veřejné zeleně a veřejného prostranství ve správě městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, pozemku parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, 
příspěvková organizace, se sídlem Sokolská třída 26, 702 00, Ostrava, IČO 68917066, 
až do 05.10.2016 za účelem pokračování sportovně - společensko - kulturní akce “Písek 
v centru” dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) souhlasí 
  za vlastníka věcí nemovitých, s provozem UAV (bezpilotního letounu - dron) 

na/nad pozemkem parc. č. 3380/1 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava a s natáčením z věže Nové radnice která je součástí pozemku 
parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, vše v rámci 
natáčení pořadu Národní klenoty II. v termínu od 18. - 28.09. pro Frmol, s. r. o., Rostislavova 
231/23, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 27224953 

  
 

RM_M 7 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo č. 1479/2016/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 04743/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03879/RM1418/58 ze dne 10.5.2016 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1479/2016/OI/VZKÚ “Rekonstrukce 

a modernizace domu kultury Poklad” se zhotovitelem: 

”Společnost STAMONT - VÍTKOVICE REVMONT, DK Poklad” 

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, s. r. o. (vedoucí společník společnosti), se sídlem: 
Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00  Ostrava, IČO 64617874 
a 
VÍTKOVICE REVMONT, a. s., se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602, 
IČO 25828258 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul . Na Druhém 
a Pěší v k. ú. Muglinov”, po ř. č. 58/2016 
  
Usnesení číslo: 04744/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 03463/RM1418/51 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace ul. Na Druhém a Pěší v k. ú. Muglinov”, obec Ostrava, v rozsahu 
dle předloženého materiálu 
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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. Marie Stuchlá - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

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 RM 
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. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční 

  
4) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí zabezpečit veškeré potřebné úkony 
této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 35/51 

5) 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: 31.01.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “P řestupní uzel Ostrava- Hulváky, II. etapa, tramvajové 
zastávky II. (PD+AD+I Č)”, po ř. č. 172/2016 
  
Usnesení číslo: 04745/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na vypracování 
projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro vydání stavebního 
povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ke stavbě 
“Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky”, v k. ú. Mariánské Hory 
a Hulváky, 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 
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3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 
4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci: 
1. Ing. František Kolařík - člen ZM 
2. JUDr. Lukáš Semerák - člen RM 
3. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy 
4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
1. 5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) 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 
  
5) 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 6 
Veřejná zakázka “Zajišt ění rozestav ěných staveb VO”, po ř. č. 190/2016 
  
Usnesení číslo: 04746/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění 

rozestavěných staveb, a to  ”Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Srbská, Jičínská” 
v Ostravě - Výškovicích a “Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Plk. R. Prchaly” v Ostravě 
- Porubě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské komunikace, a. s., 

se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory 

IČO 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 608.791,30 Kč bez DPH 

Za podmínky, že bude ukončen právní vztah založený Smlouvou o dílo, 
ev. č.:2329/2015/OI/ZFUN uzavřenou se společností ELSPOL, spol. s r. o., se sídlem 
Mírová 563, 739 32 Řepiště, IČ 42767857, a Smlouvou o dílo, ev. č.: 2403/2015/OI/ZFUN 
uzavřenou se společností ELSPOL, spol. s r. o., se sídlem Mírová 563, 739 32 Řepiště, 
IČ 42767857  

  
 

RM_M 6 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitých v ěcí (stavby garáže, 
pozemky, jejichž sou částí jsou stavby garáží) v souladu s čl. 7 odst. 3 
písm. c) Statutu a s čl. 7 odst. 5 písm. d) Statutu 
  
Usnesení číslo: 04747/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

v souladu s čl. 7, odst. (5), písm. d), obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu, 
předchozí souhlas k nabytí staveb garáží ve vlastnictví třetích osob, stojících na pozemcích 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému 
obvodu Poruba, uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu, a to na základě využití předkupního 
práva za podmínky nabídky vlastníka stavby garáže z titulu předkupního práva dle § 3056 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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2) vydává 
  

v souladu s čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu, 
předchozí souhlas k úplatnému nabytí staveb garáží ve vlastnictví třetích osob stojících 
na pozemcích v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřených městskému obvodu Poruba, uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu za podmínky, 
že nabytí staveb garáží nebude předcházet nabídka vlastníka stavby garáže z předkupního 
práva dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  
3) vydává 
  

v souladu s čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu, 
předchozí souhlas k úplatnému nabytí pozemků, jejichž součástí jsou stavby garáží 
ve vlastnictví třetích osob v k. ú. Poruba, obec Ostrava, do vlastnictví statutárního města 
Ostravy, uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu 

  
 

RM_M 2 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 04748/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím každého
z jednotlivých darů dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu do vlastnictví 
Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 
Slezská Ostrava, IČO 00373249 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Valerián Pavel, Ph.D., T: 30.09.2016
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 33 
Změna členů odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci 
systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 
a následný dohled na jeho funk čnost, dodržování pravidel zavedeného 
systému a jeho další zlepšování 
  
Usnesení číslo: 04749/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) jmenuje 
  

specialistu životního prostředí III., odboru ochrany životního prostředí 

Bc. Jiřího Navrátila 

členem odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému environmentálního 
managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, dodržování 
pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  
2) odvolává 
  

specialistu životního prostředí II., odboru ochrany životního prostředí 

Mgr. Magdalenu Geržovou 

z funkce členky odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 
environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 
funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  
3) jmenuje 
  

specialistu energetického manažera, odboru strategického rozvoje 

Ing. Daniela Minaříka Ph.D. 

členem odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému environmentálního 
managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, dodržování 
pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 40/51 

RM_M 34 
Žádost spole čnosti E- expert, spol. s r. o., o poskytnutí ú čelové 
neinvesti ční dotace z Fondu životního prost ředí města Ostravy 
na realizaci projektu “ENVIRO 2016 - Československá environmentální 
konference” 
  
Usnesení číslo: 04750/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy 
právnické osobě: E-expert, spol. s r. o., IČO 26783762, se sídlem Mrštíkova 883/3, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  
 

RM_M 36 
Poskytnutí ú čelového neinvesti čního transferu m ěstskému obvodu 
Nová Bělá na spolufinancování realizaci ozdravných pobyt ů 
podpo řených z dotace Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 04751/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší v celkové výši 135.000 Kč městskému obvodu Nová Bělá na zajištění finanční 
spoluúčasti v rámci dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Příspěvky na ozdravné 
pobyty ŽPZ/04/2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

− snižují běžné výdaje § 3429, pol. 5339, ÚZ 1010, ORJ 190 ................................ 
o 135 tis Kč 

− zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje § 6330, pol. 5347, 
ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 506 .............. o 135 tis. Kč 
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u městského obvodu Nová Bělá: 

− zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy § 6330, pol. 4137, 
ÚZ 1010, ORG 506 .............................. o 135 tis. Kč 

− zvyšují běžné výdaje § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ................................................. 
o 135 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 37 
Návrh na navýšení provozního p říspěvku z d ůvodu navýšení hrubé 
mzdy zam ěstnanc ů na rok 2016 a 2017 Zo ologické zahrady Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04752/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zvýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Zoologickou zahradu Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00373249, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava 
na rok 2016 o 1.840 tis Kč na osobní náklady související s navýšením hrubé mzdy 
zaměstnanců organizace 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
− snižuje rozpočtová rezerva ORJ 120, § 6409, pol. 5901  o 1.840 tis Kč 
− zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ORJ 190, § 3741, 

pol. 5331, ORG 4270  o 1.840 tis. Kč 
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3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 07.10.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, se sídlem 
Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, o 1.840 tis. Kč pro rok 2016 

  
5) ukládá 
  

odboru ochrany životního prostředí zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2017 zvýšení 
neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Zoologická zahrada, příspěvková 
organizace, IČO 00373249, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava o 5.519 tis Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Valerián Pavel, Ph.D., T: 31.10.2016
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Adapta ční strategie SMO - změny klimatu”, 
poř. č. 133/2016 
  
Usnesení číslo: 04753/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
− zvyšuje financování na: 
pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1030 o                                750 tis. Kč 

− zvyšují běžné výdaje na: 
§ 3799, pol. 5169, ORJ 190, ÚZ 1030 o                    750 tis. Kč 
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2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zpracování 
Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny 
klimatu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SPF Group, s. r. o. 
se sídlem: Bozděchova 99/6, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 25492781 

za cenu nejvýše přípustnou 591.000,- Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 32 
Úprava rozpo čtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 04754/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Nová Ves ve výši 917 tis. Kč 
na rekonstrukci topného systému v budově Rolnická 55 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

− ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 30 tis. Kč 
(A.1.) 

− neinvestiční přijaté dotace od krajů na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 135 o 120 tis. Kč (A.2.) 

− kapitálové výdaje na § 3233, pol. 6121, ORJ 230, org. 6324 o 500 tis. Kč (C.1.) 

− převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje na § 6330, pol. 5347, 
ORJ 120, ÚZ 3500, org. 614 o 917 tis.Kč (E.1.) 

− neinvestiční transfery na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4240 o 30 tis. Kč 
(A.1.) 

− na § 3233, pol. 5336, ORJ 140, ÚZ 135, org. 81 o 120 tis.Kč (A.2.) 

s n i ž u j í 

− kapitálové výdaje na § 3233, pol. 6121, ORJ 140 o 500 tis. Kč (C.1.) 

s n i ž u j e  účelová rezerva pro městské obvody na § 6409, pol. 6901, ORJ 120 o 917 tis. Kč 
(E.1.) 

Městský obvod Nová Ves (E.1.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy na § 6330, pol. 4137, 

ÚZ 3500, org. 614 o 917 tis.Kč 
− zvýší kapitálové výdaje na rekonstrukci topného systému v budově Rolnická 55 na § xxxx, 

pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 6609000000 o 917 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 
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RM_M 38 
Navržení člena p ředstavenstva spole čnosti Dopravní podnik Ostrava, 
a. s. 
  
Usnesení číslo: 04755/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 1225/ZM1418/19 
k usnesení č. 1219/ZM1418/18 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města navrhnout do funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik 
Ostrava, a. s. 

Ing. Daniela Moryse, MBA, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  
2) ukládá 
  

JUDr. Lukáši Semerákovi, členu rady města předložit bod 1) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.09.2016
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 1 
Návrh na uzav ření darovací smlouvy o darování dokument ů 
  
Usnesení číslo: 04756/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně obdarovaného o přijetí daru specifikovaného v darovací smlouvě dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a o uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování 
dokumentů dárci Jxxxxx Kxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a Exxxxx Dxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2) doporučuje 
  zrušit usnesení č. 03945/RM1418/59 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 5 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04757/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s podáním žádostí 

o povolení kácení dřevin, a to: 

a) 7 ks topol o obvodech kmenů 158, 170, 132, 138, 136, 116 a 177 cm, rostoucích 
na pozemcích parc. č. 3238/2 – ostatní plocha, zeleň a parc. č. 5596/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace,  
4 ks jírovec o obvodech kmenů 246, 218, 221 a 220 cm, rostoucích na pozemku parc. 
č. 50/1 – ostatní plocha, zeleň, 
2 ks jeřáb o obvodech kmenů 110 a 113 cm, rostoucích na pozemku parc.č. 1946/77 –
ostatní plocha, jiná plocha, 
vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

b) 3 ks bříza o obvodech kmenů 87, 84+35 a 87+79 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 421/1 
– ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Muglinov, obec Ostrava – dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 

c) 4 ks sakura o obvodech kmenů 105, 115, 95 a 85 cm, rostoucích na pozemku 
parc. č. 106/42 – ostatní plocha, zeleň, 

1 ks borovice o obvodu kmene 89 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 73/1 – ostatní plocha, 
 jiná plocha, 
vše v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava – dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,  

d) 1 ks jírovec o obvodu kmene  330 cm,  rostoucí na  pozemku parc. č. 86/1  –  ostatní 
 plocha,  zeleň, 
4 ks akát o obvodech kmenů 177, 107, 125 a 178, 
1 ks lípa o obvodu kmene 143 cm, 
vše rostoucí na pozemku parc. č. 213/23 – ostatní plocha, jiná plocha, 
2  ks topol o obvodech kmenů 105 a 132 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 1140/2 –
ostatní plocha, jiná plocha, 
1 ks lípa o obvodu kmene 178 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 2919/3 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
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e) 5 ks topol o obvodech kmenů 205, 136, 180, 153 a 186 cm, rostoucích na pozemku 
parc. č. 3117/2 –  ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava – dle přílohy 
č. 5 předloženého materiálu, 

f) 1 ks dub o obvodu kmene 223 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 1715/35 – trvalý travní 
porost  v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, a to v souvislosti s realizací stavby „I/11 
Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava“, pro investora stavby: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56/546, 145 05 Praha 4, IČO 65993390 –
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

g) 14 ks dřevin, specifikovaných dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, rostoucích 
na pozemku parc. č. 371/1 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to 
v souvislosti s realizací stavby „Realizace cyklostezky na ul. Cholevova od ul. Fr. Lýska 
po J. Herolda“, pro investora stavby: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava –
Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava. 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil vyhotovení 
žádostí o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním 
orgánem dle bodů 1a) až 1e) a sdělení o vyslovení souhlasu s kácením dřevin a s podáním 
žádostí o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním orgánem dle bodů 
1f) a 1g) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 16.09.2016
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu  žádostí, resp. sdělení dle bodů 1) a 2)  tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 16.09.2016
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka na sdruženou dodávku zemního plynu pro  rok 2017 -
výběr nejvhodn ější nabídky v četně uzavření smlouvy 
  
Usnesení číslo: 04758/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  a) na základě výsledků elektronického výběrového řízení o pořadí nabídek veřejné zakázky 

o sdružených službách dodávky zemního plynu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
a o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč: 

− v části I. - maloodběr do 630 MWh/ročně 

ENWOX ENERGY, s. r. o., IČO 02639564, se sídlem  Denisova 639/2, 702 00 Ostrava 
za cenu nejvýše přípustnou 15 644 313,- Kč bez DPH 

− v části II. - středoodběr nad 630 MWk/ročně 

ENWOX ENERGY, s. r. o., IČO 02639564, se sídlem  Denisova 639/2, 702 00 Ostrava 
za cenu nejvýše přípustnou 7 990 085,- Kč bez DPH 

− v části III. - velkoodběr 

ENWOX ENERGY, s. r. o., IČO 02639564, se sídlem  Denisova 639/2, 702 00 Ostrava -
koeficient KS 0,30 EUR/MWh 

b) o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu - v části I. maloodběr 
do 630 MWh/ročně - se společností ENWOX ENERGY, s. r. o., IČO 02639564, se sídlem 
Denisova 639/2, 702 00 Ostrava za cenu nejvýše přípustnou 15 644 313,- Kč bez DPH 
dle přílohy zadávací dokumentace P9 MO - vzorová smlouva pro maloodběr, schválené 
usnesením rady města  č. 03887/RM1418/58 ze dne 10.05.2016 

  
2) vyzývá 
  

statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky 
o sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a jemu podřízené 
organizace v části I - maloodběr do 630 MWh/ročně, aby za podmínek, shodných s návrhem 
smlouvy dle přílohy zadávací dokumentace P9 MO - vzorová smlouva pro maloodběr, 
schválené usnesením rady města č. 03887/RM1418/58 ze dne 10.05.2016,  uzavřeli 
se společností ENWOX ENERGY, s. r. o., IČO 02639564, se sídlem  Denisova 639/2, 
702 00 Ostrava, smlouvy o sdružených službách dodávky plynu na rok 2017 pro svá odběrná 
místa 
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3) vyzývá 
  

statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky 
o sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a jemu podřízené 
organizace v  část II - středoodběr nad 630 MWh/ročně, aby za podmínek, shodných s návrhem 
smlouvy dle přílohy zadávací dokumentace P10 SO - vzorová smlouva pro středoodběr, 
schválené usnesením rady města č. 03887/RM1418/58 ze dne 10.05.2016     uzavřeli se 
společností ENWOX ENERGY, s. r. o., IČO 02639564, se sídlem  Denisova 639/2, 702 00 
Ostrava, smlouvy o sdružených službách dodávky plynu na rok 2017pro svá odběrná místa 

  
 

RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektric ké 
energie pro statutární m ěsto Ostrava a m ěstské organizace 
pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 04759/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

z účasti v části I.: „Dodávka elektřiny v hladině VN“ zadávacího řízení k veřejné zakázce 
o sdružených službách dodávky el. energie pro statutární město Ostrava a městské organizace 
pro rok 2017 uchazeče One Energy & One Mobile, a. s., IČO 01879880, 
Sídlo: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a to  z důvodů uvedených 
v předloženém návrhu (příloha č.4 tohoto materiálu) 

  
2) vylučuje 
  

z účasti v části I.: „Dodávka elektřiny v hladině VN“ a v části III.: „Dodávka elektřiny 
v hladině NN (veřejné osvětlení) pro pověřujícího zadavatele Ostravské komunikace, a. s.“ 
zadávacího řízení k veřejné zakázce o sdružených službách dodávky el. energie pro statutární 
město Ostrava a městské organizace pro rok 2017 uchazeče ENWOX ENERGY, s. r. o., 
IČO 02639564, sídlo: Denisova 639/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a to  z důvodů 
uvedených v předloženém návrhu (příloha č. 5 tohoto materiálu) 
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3) rozhodla 
  na základě výsledků elektronického výběrového řízení o pořadí nabídek veřejné zakázky 

o sdružených službách dodávky elektrické energie dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
a o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč: 

a) v části I. - dodávka elektřiny v hladině VN 

Amper Market, a.s., IČO 24128376, Sídlo: Antala Staška 1076/33a, Praha 4, PSČ 140 00 

za cenu 21 807 162,00  Kč bez DPH 

b) v části II. - dodávka elektřiny v hladině NN 

One Energy & One Mobile, a. s., IČO 01879880, Sídlo: Hornopolní 3322/34, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

za cenu 9 132 405,- Kč bez DPH 

c) v části III. - dodávka elektřiny v hladině NN (veřejné osvětlení) pro pověřujícího 
zadavatele Ostravské komunikace, a. s. 

One Energy & One Mobile, a. s., IČO 01879880, Sídlo: Hornopolní 3322/34, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

za cenu 5 956 320,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 8 
Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na vým ěnu oplocení v areálu 
garáží MMO na ul. Pašerových 1268 v Ostrav ě - Mariánských Horách 
  
Usnesení číslo: 04760/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu oplocení zhotoviteli PROFI PLOTY, 
s. r. o., se sídlem Nádražní 601/159, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 02624265, za cenu nejvýše 
přípustnou 170.466,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 23.09.2016
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce Ú ČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10”, 
poř. č. 44/2016 
  
Usnesení číslo: 04761/RM1418/68 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 1069/ZM1418/16 
k usnesení č. 03601/RM1418/54 
k usnesení č. 04204/RM1418/62 
k usnesení č. 04348/RM1418/64 
  
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 “Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 -
10”, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 12: 

STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV, spol. s r. o. 

se sídlem: č. p. 135, 753 61  Milenov 

IČO 48392570 

za cenu nejvýše přípustnou 78.989.902,- Kč bez DPH 

  
 

• Tisková oprava - Tisková oprava bodu 3) usn. č. 04631/RM1418/66 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  RM schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 
(C.13.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 112500000, org. 90000000 o 90 tis.Kč 
                                                               ÚZ 112103639, org. 90000000 o 16 tis.Kč 

  
2) Správné znění: 
  RM schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 
- běžné výdaje  
(C.13.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 112500000, org. 89000000 o 90 tis.Kč 
                                                               ÚZ 112103639, org. 89000000 o 16 tis.Kč 

  


