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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 08.11.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05092/RM1418/74 RM_M 25 Návrh na naložení s přebytečným majetkem 

statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava 

25 

05093/RM1418/74 RM_M 41 Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Ostrava a společností 

JUWITAL s.r.o. 

25 

05094/RM1418/74 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Úklidové práce MP”, poř. č. 

152/2016 

25 

05095/RM1418/74 RM_M 42 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o 

dotaci z Programu MŠMT - Státní podpora sportu 

pro rok 2017, Programu 133510 - Podpora 

materiálně technické základny sportu pro projekt 

,,Výstavba veřejného umělého kluziště, šaten a 

dopravního hřiště při ZŠ Gen. Janka’’ 

50 

05096/RM1418/74 RM_M 3 Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory z 

Operačního programu Životní prostředí 2014 -

2020 na projekt Podzemní kontejnery v Ostravě - 

Porubě II. 

50 

05097/RM1418/74 RM_M 27 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci 

z programu Státní podpory sportu pro rok 2017 

v rámci Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy pro projekt „Revitalizace 

sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-

Výškovice” 

50 

05098/RM1418/74 RM_M 28 Ukončení realizace projektu “Zvýšení bezpečnosti 

na komunikacích v MO Krásné Pole, II. etapa” 

50 

05099/RM1418/74 RM_M 29 Ukončení realizace projektu Modernizace výuky v 

ZŠ Krásné Pole 

50 

05100/RM1418/74 RM_M 34 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Multifunkční učebna pro přírodní vědy a 

technické řemeslné obory pro ZŠ Proskovice” 

50 

05101/RM1418/74 RM_M 44 Schválení podání žádosti projektu “Rekonstrukce 

hřiště MOaP” z programu Státní podpora sportu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

50 

05102/RM1418/74 RM_M 45 Podání žádosti o dotaci z programu Podpora 

bydlení pro rok 2017, podprogramu Regenerace 

sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt 

“Regenerace sídliště - Ostrava, Fifejdy II -           

V. etapa” 

50 

05103/RM1418/74 RM_M 46 Podání žádosti o dotaci z programu Podpora 

bydlení pro rok 2017, podprogramu Regenerace 

sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt 

“Regenerace sídliště - Ostrava, Šalamouna - 5B 

etapa” 

50 
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05104/RM1418/74 RM_M 43 Přerušení provozu a termín zápisu do Firemní 

školky města Ostravy, příspěvkové organizace 

42 

05105/RM1418/74 RM_M 50 Strategie integrované teritoriální investice 

ostravské aglomerace (ITI) 

38 

05106/RM1418/74 RM_VZ 2 Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky 

“Rekonstrukce technického kontejneru”, poř. 

č. veřejné zakázky 177/2016 

01 

05107/RM1418/74 RM_M 18 Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě - 

doplnění informativní zprávy 

28 

05108/RM1418/74 RM_M 35 Rozšíření okruhu informací zveřejňovaných 

o jednotlivých členech zastupitelstva města - 

podněty občana města Ing. J. N. 

28 

05109/RM1418/74 RM_M 9 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

05110/RM1418/74 RM_M 37 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

spolku Ostravské centrum nové hudby na 

uspořádání koncertů v Praze a žádost Kulturního 

centra Cooltour Ostrava, z.ú. o navýšení 

poskytnuté dotace 

60 

05111/RM1418/74 RM_M 20 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., na realizaci              

7. ročníku projektu VÁNOČNÍ KLUZIŠTĚ!!! 

45 

05112/RM1418/74 RM_M 30 Stížnost na ceny vstupného a služeb střediska 

Vodní svět SAREZA 

91 

05113/RM1418/74 RM_M 32 Poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku 

Středisku volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. na 

opravu hokejbalového hřiště 

42 

05114/RM1418/74 RM_M 31 Návrh Programu na podporu vzdělávání 

a talentmanagementu v oblasti technických 

a přírodních věd na území statutárního města 

Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 

91 

05115/RM1418/74 RM_M 36 Žádost Ostravské univerzity o použití investičních 

finančních prostředků na neinvestiční náklady u 

poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

91 

05116/RM1418/74 RM_M 38 Veřejná zakázka malého rozsahu a uzavření 

Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s 

vypracováním kompletní žádosti o podporu na 

projekt „Klíče pro budoucnost našich dětí ve 

školských zařízeních města Ostravy II“ a dalších 

činností v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

 

 

 

91 
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05117/RM1418/74 RM_M 10 Návrh na souhlas s přemístěním stavby “Přípojné 

místo elektřiny a měřícího zařízení pro 

Inteligentní zastávku MHD Elektra-směr Hlavní 

nádraží” 

08 

05118/RM1418/74 RM_M 11 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

05119/RM1418/74 RM_M 12 Návrh na uzavření dodatku č.1 a dodatku č.3 k 

nájemním smlouvám (bezbariérové byty na ul. 

Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les) 

08 

05120/RM1418/74 RM_M 13 Návrh na záměr výpůjčky nemovitostí v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava. 

08 

05121/RM1418/74 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene s UPC Česká republika, s.r.o., PODA a.s. 

08 

05122/RM1418/74 RM_M 17 Návrh na zrušení usnesení RM 

č. 04553/RM1418/66 ze dne 30.8.2016 v bodě 2), 

návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05123/RM1418/74 RM_M 19 Návrh na zrušení usnesení č. 7283/RM1014/97 

a návrh na záměr města prodat stožár veřejného 

osvětlení na ul. Blahoslavova, k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

05124/RM1418/74 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním banneru 

(k.ú. Pustkovec) 

08 

05125/RM1418/74 RM_M 48 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy s Bytovým družstvem Krásnopolská 

08 

05126/RM1418/74 RM_M 49 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v 

k. ú. Poruba, obec Ostrava v lokalitě lehké prům. 

zóny Nad Porubkou (SOLTEX) 

08 

05127/RM1418/74 RM_M 55 Návrh na svěření pozemků 919/4, 919/5 v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava městskému obvodu Poruba. 

08 

05128/RM1418/74 RM_M 15 Souhlas s převzetím správy a úhrady plateb 

el. energie veřejného osvětlení vybudovaného v 

rámci projektu “Silnice III/4785 prodloužená 

Bílovecká”, pro Moravskoslezský kraj 

08 

05129/RM1418/74 RM_M 53 Návrh na směnu pozemků v ploše “Strategické 

průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v k.ú. 

Mošnov, obec Mošnov 

08 

05130/RM1418/74 RM_M 7 Návrh na uzavření “Smlouvy o právu provést 

stavbu” v souvislosti se stavbou “Propojení 

kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na               

sběrač B” 

 

 

05 
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05131/RM1418/74 RM_M 8 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č.2150/2015/OI/ZFUN ke stavbě “Rekonstrukce 

vodovodu ul.Šenovská” 

05 

05132/RM1418/74 RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2056/2014/OI/LPO ze dne 06.10.2014 ke stavbě 

„Stará Bělá, propojení stávající kanalizace na 

sběrač D“ v k.ú. Stará Bělá 

05 

05133/RM1418/74 RM_M 21 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

příkazní č. 1501/2015/OI/ZFUN na výkon 

technického dozoru stavebníka a činnost 

koordinátora BOZP pro stavbu “Výstavba 

vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK” v 

Ostravě - Zábřehu 

05 

05134/RM1418/74 RM_M 47 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ 

05 

05135/RM1418/74 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace ul. Na Druhém a Pěší v k.ú. 

Muglinov”, poř. č. 58/2016 

5 

05136/RM1418/74 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

a dostavba kanalizace v ul. Klečkova - 

PD+AD+IČ “, poř. č. 151/2016 

05 

05137/RM1418/74 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren 

Hranečník - SO 02, SO 03 (PD+AD+IČ)”, poř. č. 

181/2016 

05 

05138/RM1418/74 RM_VZ 12 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce 

a prodloužení sběrače B do Radvanic”, poř. č. 

17/2016 

5 

05139/RM1418/74 RM_M 24 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě na rozvoj 

programového vybavení č. 1606/2016/IT se 

společností ICZ a.s. 

83 

05140/RM1418/74 RM_VZ 6 Návrh na uzavření Smlouvy na rozvoj 

programového vybavení se společností ICZ a.s. 

83 

05141/RM1418/74 RM_VZ 7 Nákup IT techniky 83 

05142/RM1418/74 RM_M 54 Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému 

kraji na spolufinancování projektu “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji” 

80 

05143/RM1418/74 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Adaptační strategie SMO - 

změny klimatu”, poř. č. 133/2016 

80 

05144/RM1418/74 RM_M 39 Zpráva o činnosti zástupců města v odborné 

pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o 

spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká 

republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 

29 

05145/RM1418/74 RM_M 4 Uzavření Smlouvy o účtu s Českou národní 

bankou za účelem přijetí dotace od SFDI 

07 

05146/RM1418/74 RM_M 5 Návrh na odpis 83 nedobytných pohledávek 

statutárního města Ostravy 

 

07 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 6/57  

05147/RM1418/74 RM_M 6 Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2016 07 

05148/RM1418/74 RM_M 33 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

05149/RM1418/74 RM_M 51 Dohoda o ukončení smluvního vztahu, založeného 

Smlouvou o poskytování služeb administrace 

zadávacího řízení s advokátní kanceláří MT 

Legal s.r.o. 

09 

05150/RM1418/74 RM_VZ 3 Zadání zpracování investičního záměru stavby 

“Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra” 

09 

05151/RM1418/74 RM_M 1 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

05152/RM1418/74 RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

výměnu výtahového stroje výtahu č.1 v levé části 

hlavní budovy Nové radnice na Prokešově náměstí 

84 

05153/RM1418/74 RM_VZ 8 Veřejné zakázky malého rozsahu v komoditních 

kategoriích “Kancelářský materiál” 

84 

05154/RM1418/74 RM_M 0 Schválení programu 74. schůze rady města konané 

dne 08.11.2016 

35 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 26 Navýšení počtu funkčních míst zaměstnanců 

vykonávajících obslužné činnosti u Městské 

policie Ostrava 

25 

  RM_M 52 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro 

projekt „Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou 

specializovaných tříd a rekonstrukce třídy pro 

polytechnickou výuku v ZŠ v Krásném Poli“ 

50 

  RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene se společností Veolia Průmyslové služby 

ČR, a.s., a návrh na uzavření nájemní smlouvy s 

Kofola Československo a.s. 

08 

  RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Nová radnice - rekonstrukce 

fasády a oken - TDS”, poř. č. 165/2016 

05 

  RM_M 2 Návrh na uzavření dohody o činnosti a umístění 

stavby, smlouvy nájemní a smluv o budoucích 

věcných břemenech týkajících se staveb 

zahrnutých do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

  RM_M 22 Návrh na uzavření podnájemní smlouvy                  

(ul. 30. dubna) 

08 
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RM_M 25 
Návrh na naložení s přebytečným majetkem statutárního města Ostravy 
v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05092/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení a prodeji přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 41 
Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava 
a společností JUWITAL s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05093/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava, IČ 00845451 a společností JUWITAL s.r.o. se sídlem Blanická 2135/13, 120 00 Praha 

2-Vinohrady, IČ 27110451 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Úklidové práce MP”, poř. č. 152/2016 
  
Usnesení číslo: 05094/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

úklidových prací na pracovištích Městské policie Ostrava v roce 2017 v rozsahu dle přílohy          

č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 
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FORCORP GROUP spol. s r.o. 

Sídlo: Hamerská 812/17a, 779 00 Olomouc- Holice 

IČO: 278 41 031 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém návrhu 

  

 
RM_M 42 
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Programu 
MŠMT - Státní podpora sportu pro rok 2017, Programu 133510 - 
Podpora materiálně technické základny sportu pro projekt ,,Výstavba 
veřejného umělého kluziště, šaten a dopravního hřiště při ZŠ 
Gen. Janka’’ 
  
Usnesení číslo: 05095/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu ,,Výstavba veřejného umělého kluziště, šaten a dopravního hřiště při 

ZŠ Gen. Janka’’ ke spolufinancování z Programu MŠMT - Státní podpora sportu pro rok 2017, 

Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt ,,Výstavba veřejného umělého kluziště, šaten a 

dopravního hřiště při ZŠ Gen. Janka’’ z Programu MŠMT - Státní podpora sportu pro rok 

2017, Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 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 Programu MŠMT - Státní podpora sportu pro 

rok 2017, Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.11.2016 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky  
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RM_M 3 
Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu 
Životní prostředí 2014 -2020 na projekt Podzemní kontejnery v Ostravě - 
Porubě II. 
  
Usnesení číslo: 05096/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04654/RM1418/67 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí podpory na projekt Podzemní kontejnery  v Ostravě-Porubě II. 

v rámci 41. výzvy Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 

2014 - 2020   

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt 

dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 41. výzvy Ministerstva životního 

prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 2014 – 2020 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně 

o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 30.11.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 6 442 tis. Kč,  v 

roce 2017 na zajištění předfinancování celkem 3 221 tis. Kč včetně DPH, přičemž je v této 

částce obsaženo spolufinancování projektu celkem ve výši 2 201 tis. Kč včetně DPH dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Poruba o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v 

bodě 1) v rámci specifikace nároků na upravený rozpočet 2017 statutárního města Ostrava dle 

bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 30.12.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 
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RM_M 27 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z programu Státní podpory 
sportu pro rok 2017 v rámci Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy pro projekt „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 
10, Ostrava-Výškovice” 
  
Usnesení číslo: 05097/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-

Výškovice” ke spolufinancování v rámci Státní podpory sportu pro rok 2017, Programu 

133510 – Podpora materiálně technické základny sportu 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, 

Ostrava-Výškovice” ke spolufinancování v rámci Státní podpory sportu pro rok 2017, 

Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Státní podpory sportu pro rok 2017, 

v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 

uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.11.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.06.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 
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RM_M 28 
Ukončení realizace projektu “Zvýšení bezpečnosti na komunikacích 
v MO Krásné Pole, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 05098/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8905/RM1014/116 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v 

MOb Krásné Pole, II. etapa”, spolufinancovaného v rámci Regionálního operačního programu, 

prioritní osy 1. Rozvoj regionální silniční infrastruktury, opatření 1.1.2 “Bezpečnost na 

komunikacích, cyklo a pěší doprava” 

a s konečným vyúčtováním projektu. 

  

2) schvaluje 

  
přijetí vratky poskytnutého investičního transferu v rámci konečného vyúčtování projektu 

  

3) žádá 

   

městský obvod Krásné Pole  

zabezpečit udržitelnost projektu “Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb Krásné Pole, 

II. etapa” dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 23.02.2021 

 starosta Městského obvodu Krásné Pole 

  
 

RM_M 29 
Ukončení realizace projektu Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole 
  
Usnesení číslo: 05099/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8904/RM1014/116 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole”, 
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spolufinancovaného v rámci Regionálního operačního programu, prioritní osy 2. Podpora 

prosperity regionu, oblast podpory 

2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 

a s konečným vyúčtováním projektu 

  

2) schvaluje 

  
přijetí vratky poskytnutého investičního transferu v rámci konečného vyúčtování projektu 

  

3) žádá 

   

městský obvod Krásné Pole 

zabezpečit udržitelnost projektu “Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole” dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 11.05.2020 

 starosta Městského obvodu Krásné Pole 

  
 

RM_M 34 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt “Multifunkční 
učebna pro přírodní vědy a technické řemeslné obory pro ZŠ 
Proskovice” 
  
Usnesení číslo: 05100/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Multifunkční učebna pro 

přírodní vědy a technické řemeslné obory pro ZŠ Proskovice” v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Proskovice, jako nositele projektu, o zajištění veškerých úkonů spojených s 

přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a všech příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti 
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o dotaci v souladu s podmínkami výzvy č. 47 v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 14.02.2017 

 starostka Městského obvodu Proskovice  

  
3) schvaluje 

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

výši 2 780 tis.  Kč, 

v roce 2017 z rozpočtu SMO na zajištění předfinancování projektu ve výši  2 502 tis. Kč, 

přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování  ve výši 336  tis.  Kč, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Proskovice o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného 

v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava 

dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 31.05.2018 

 starostka Městského obvodu Proskovice   

  
 

RM_M 44 
Schválení podání žádosti projektu “Rekonstrukce hřiště MOaP” z 
programu Státní podpora sportu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. 
  
Usnesení číslo: 05101/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Rekonstrukce hřiště MOaP” ke spolufinancování z 

programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do výzvy Programu 133512 Státní 

podpora sportu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt 
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“Rekonstukce hřiště MOaP”  dle bodu 1)  tohoto usnesení v souladu s podmínkami Programu 

133512 Státní podpora sportu v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně 

o předložení žádosti uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.11.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 10 346 tis. Kč 

v  roce 2017 na zajištění předfinancování projektu ve výši 5 000 tis. Kč, přičemž v této částce 

je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 2 500 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu Cash flow  

  

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 Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.11.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 45 
Podání žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2017, 
podprogramu Regenerace sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj pro 
projekt “Regenerace sídliště - Ostrava, Fifejdy II - V. etapa” 
  
Usnesení číslo: 05102/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 6350/RM1014/83 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Regenerace sídliště - Ostrava, Fifejdy II - V. etapa” v 

rámci programu Podpora bydlení pro rok 2017, podprogramu Regenerace sídlišť vyhlášeného 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
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usnesení v souladu s podmínkami podprogramu Regenerace sídlišť v rámci programu Podpora 

bydlení pro rok 2017, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o 

předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.12.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

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

výši 14 520 tis. Kč 

- v roce 2017: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 5 260 tis. Kč, přičemž v obou částkách je 

obsaženo spolufinancování celkem ve výši 5 260 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.12.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 46 
Podání žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2017, 
podprogramu Regenerace sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj pro 
projekt “Regenerace sídliště - Ostrava, Šalamouna - 5B etapa” 
  
Usnesení číslo: 05103/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Regenerace sídliště - Ostrava, Šalamouna - 5B etapa” v 

rámci programu Podpora bydlení pro rok 2017, podprogramu Regenerace sídlišť vyhlášeného 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
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2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení v souladu s podmínkami podprogramu Regenerace sídlišť v rámci programu Podpora 

bydlení pro rok 2017, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně 

o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.12.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

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

18 148 tis. Kč 

- v roce 2017: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 7 074 tis. Kč, přičemž v obou částkách je 

obsaženo spolufinancování celkem ve výši 7 074 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.12.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 43 
Přerušení provozu a termín zápisu do Firemní školky města Ostravy, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 05104/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s přerušením provozu Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace v době od                

27. 12. 2016 do 30. 12. 2016 dle důvodové zprávy 

  

2) souhlasí 

  
s termínem konání zápisu do Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace k 

docházce pro školní rok 2017/2018 dne 12. 5. 2017 od 12:00 do 15:00 v místě sídla Firemní 

školky města Ostravy, příspěvkové organizace na Prokešově nám. 8 v Ostravě 

  

 
RM_M 50 
Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) 
  
Usnesení číslo: 05105/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 03123/16 

k usnesení č. 02733/RM1418/40 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh změn Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014–

2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

schválit změny Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 

2014–2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

3) projednala 

  
návrh na souhlas se schvalováním textu výzev nositele Integrované teritoriální investice na 

předkládání projektových záměrů a jejich změn, harmonogramu výzev, schvalování Jednacího 

řádu Řídícího výboru Strategie Integrované teritoriální investice radou města 

  

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 18/57  

4) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

souhlasit s  navrhovaným přesunem kompetencí dle bodu 3) na radu města 

 

  

5) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) a 4) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 2 
Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky “Rekonstrukce technického 
kontejneru”, poř. č. veřejné zakázky 177/2016 
  
Usnesení číslo: 05106/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 

statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce “Rekonstrukce 

technického kontejneru”, poř. č. 177/2016 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje, o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky 

“Rekonstrukce technického kontejneru” společnost THT Polička, s. r. o., Starohradská 316, 

572 01  Polička (IČ 46508147) za cenu nejvýše přípustnou 2.311.000,-- Kč bez DPH 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Ostrava, zastoupeným Českou republikou 

- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje dle Dohody o plné moc 

č. 2503/2016/KP ze dne 12. 10. 2016 na jedné straně a společností THT Polička, s. r. o., 

Starohradská 316, 572 01  Polička (IČ 46508147) na straně druhé, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 
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RM_M 18 
Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě - doplnění informativní zprávy 
  
Usnesení číslo: 05107/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 03262/16 

k usnesení č. 1319/ZM1418/20 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
doplnění informativní zprávy v záležitosti prodeje pozemků v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše v 

Moravské Ostravě a následných soudních sporů dle předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

předložit doplnění informativní zprávy dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

k projednání 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 35 
Rozšíření okruhu informací zveřejňovaných o jednotlivých členech 
zastupitelstva města - podněty občana města Ing. J. N. 
  
Usnesení číslo: 05108/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 03237/16 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
podněty Ing. Jxxxxxxxx Nxxxxxx, bytem xxxxx xx, xxx xx xxxxxx dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout nerozšiřovat okruh informací zveřejňovaných o jednotlivých členech zastupitelstva 

města dle důvodové zprávy 

  

3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 9 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                 
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 05109/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                    

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

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi  

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

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.11.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 37 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku Ostravské 
centrum nové hudby na uspořádání koncertů v Praze a žádost 
Kulturního centra Cooltour Ostrava, z.ú. o navýšení poskytnuté dotace 
  
Usnesení číslo: 05110/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 03106/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

oblasti kultury spolku Ostravské centrum nové hudby, se sídlem Dr. Šmerala 1626/2, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 70631531, na realizaci projektu “Jedinečná prezentace 

hudební Ostravy v Praze: Space & Sound - Hudba v prostoru” ve výši 200 tis. Kč dle přílohy 

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté Kulturnímu centru Cooltour 

Ostrava z.ú., IČO: 03849228, se sídlem Macharova 302/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, na 

realizaci projektu ”Kulturní centrum Cooltour Ostrava - celoroční činnost 2016” o 300 tis. Kč 

dle přílohy č. 3 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy ev. č. 0873/2016/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace 

uvedeném v bodě 2) tohoto usnesení dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 
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na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101                                                             o         200 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7117                                                             o         300 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4212                                            o         170 tis. Kč  

neinvestiční transfery na ORJ 160  

na § 3315, pol. 5213, ÚZ 7101                                                             o           30 tis. Kč 

běžné výdaje na ORJ 160 

na § 3399, pol. 5166                                                                             o         300 tis. Kč 

  

4) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města                       

dne 16. 11. 2016 ke schválení a rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 20 
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace obchodní společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na realizaci            
7. ročníku projektu VÁNOČNÍ KLUZIŠTĚ!!! 
  
Usnesení číslo: 05111/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 03258/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace  ve výši 2 000 000,- Kč  obchodní 

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

Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691  na realizaci 7. ročníku  projektu VÁNOČNÍ 

KLUZIŠTĚ!!!  a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a společností Sportovní 

a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO 25385691, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3299, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 140 o 1 000 tis. Kč 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 1 000 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3412, pol. 5213, ORG 4262, ÚZ 2003, ORJ 161 o 2 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinovi Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí  návrh dle bodu 1) a ke schválení návrh dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 30 
Stížnost na ceny vstupného a služeb střediska Vodní svět SAREZA 
  
Usnesení číslo: 05112/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
stížnost  na ceny vstupného a služeb střediska Vodní svět SAREZA dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
vyjádření Ing. Jaroslava Kováře, jednatele společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., ke stížnosti na ceny vstupného a služeb střediska VODNÍ SVĚT SAREZA dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi stěžovateli dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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4) pověřuje 

   

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

k podpisu odpovědi stěžovateli dle bodu 3) tohoto materiálu 

 

  

 
RM_M 32 
Poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku Středisku volného 
času, Ostrava - Zábřeh, p.o. na opravu hokejbalového hřiště 
  
Usnesení číslo: 05113/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku organizaci Středisko volného času, Ostrava -

 Zábřeh, příspěvková organizace, IČO: 75080516, se sídlem Gurťjevova 8/1823, Ostrava - 

Zábřeh, ve výši 592 tis. Kč na opravu hokejbalového hřiště 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení neinvestičního příspěvku 

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.                    o 592 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

   

rozpočtové opatření, kterým se 

 

- zvyšují neinvestiční příspěvky 

na § 3233, pol. 5331, ORG 82, ÚZ 2003, ORJ 140, o 592 tis. Kč 

 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3299, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 140,                 o 592 tis. Kč        

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 31 
Návrh Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti 
technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro 
rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 
  
Usnesení číslo: 05114/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 03233/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit návrh Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických 

a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 dle 

Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu vzdělávání a 

talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy 

pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu vzdělávání a 

talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy 

pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 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 

16.11.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 36 
Žádost Ostravské univerzity o použití investičních finančních 
prostředků na neinvestiční náklady u poskytnuté dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05115/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 03249/16 

k usnesení č. 0979/ZM1418/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o použití investičních finančních prostředků na neinvestiční náklady u poskytnuté 

dotace na dílčí projekt “Podpora vzniku a rozvoje oborů Všeobecného lékařství Ostravské 

univerzity v Ostravě” Ostravské univerzitě, se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava,             

IČO: 61988987 dle Přílohy č. 1, Přílohy č. 2 a Přílohy  č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují investiční transfery 

na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140         o  246 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140         o  246 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

16.11.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 38 
Veřejná zakázka malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování 
služeb souvisejících s vypracováním kompletní žádosti o podporu na 
projekt „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních 
města Ostravy II“ a dalších činností v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 
  
Usnesení číslo: 05116/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 04974/RM1418/72 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

souvisejících s vypracováním kompletní žádosti o podporu na projekt „Klíče pro budoucnost 

našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II“ a dalších činností dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

BON FINANCE, s.r.o. (IČ: 29454760) 

se sídlem: 28. října 68/165, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

za cenu nejvýše přípustnou 285.000,- Kč bez DPH a 344.850,- vč. DPH 

  

 
RM_M 10 
Návrh na souhlas s přemístěním stavby “Přípojné místo elektřiny a 
měřícího zařízení pro Inteligentní zastávku MHD Elektra-směr Hlavní 
nádraží” 
  
Usnesení číslo: 05117/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přemístěním stavby -  ”Přípojné místo  elektřiny a měřícího zařízení pro Inteligentní zastávku 

Elektra - směr Hlavní nádraží” ve vlastnictví statutárního města Ostravy, na ul. Nádražní,  na  

pozemku parc. č.  466/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,  k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

dle situačního snímku 1/3 předloženého materiálu 
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pro žadatele: 

Statutární město Ostrava - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí  Dr. 

 E. Beneše 555/6,   729 29 Ostrava 

za podmínek: 

1.  

Zatažení a zapojení kabelu do rozvaděče ČEZ Distribuce, a.s. (pozn: v tomto místě je také 

rozvaděč ČEZ – nebyl spolufinancován z dotace EU a je majetkem ČEZ Distribuce, a.s.), 

2.  

Namontovaný elektroměrový a vývodový rozvaděč RE+RIZ dle výkresu zaměření skutečného 

provedení – soutisk s KM, uvedeného v příloze č. 1/3 (umístěné na parc.č. 466/1 v k. ú. 

Moravská Ostrava), což je plastový rozvaděč na plastovém pilíři, RE+RIZ ve společné skříni, 

osazení plechového opláštění – včetně sestavení pilíře, 

3.  

Zapojení rozvaděčů a osázení jištění, zapojení kabelů, označení dvířek výstražnými blesky, 

označení rozvaděčů popisem na vnější straně dvířek, vylepení schématu zapojení rozvaděčů na 

vnitřní straně dvířek. 

Zmíněné položky pod čísly 1. – 3. a dále celá přípojka NN až po samostatný elektronický panel 

Inteligentní zastávky byl dotačně financován z prostředků EU (a musí být u nich zachována 

povinná doba udržitelnosti v trvání nejméně do konce roku 2020, což  plyne zejména ze 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady a výzvy č. 1.3-12 Regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko). Pouze v případě nutných technických a 

bezpečnostních požadavků pro přemístění rozvaděče a elektroměru lze u těchto zařízení včetně 

jištění (body č. 1.-3.) přistoupit k jejich výměně, pokud to vyžadují příslušné technické normy 

(ve smyslu kus za kus), a pokud se současně bude jednat o vyšší technickou kvalitu měněných 

kusů. V takovém případě je nutné všechny měněné kusy nahlásit odboru majetkovému MMO, 

který je navede do majetku dotačního projektu „Inteligentní zastávky“ vedeného pod ORG 

3098. Přípojka NN pro danou Inteligentní zastávku musí být v již vybudované délce 

zachována, s ohledem na uvažované přemístění přípojného místa dojde k jejímu prodloužení. 

Přemístění přípojného místa této Inteligentní zastávky nesmí dlouhodobě (tj. více nežli 7 dnů) 

negativně ovlivnit fungování elektronického zobrazovacího panelu Inteligentní zastávky           

„Elektra-směr Hlavní nádraží“. 
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RM_M 11 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05118/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

k částem pozemků: 

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

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

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

p.p.č. 1005/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/54 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/57 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1005/58 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 
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RM_M 12 
Návrh na uzavření dodatku č.1 a dodatku č.3 k nájemním smlouvám 
(bezbariérové byty na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les) 
  
Usnesení číslo: 05119/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě evid.č. 0196/2016/MJ ze 

dne 21.01.2016, na pronájem  bytu č. 1, ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les, s nájemcem 

Jxxxx Kxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxx xxxx/xxx, xxxxxx-xxxxxx xxx, zastoupeným 

opatrovníkem SMO, Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih, 

na dobu určitou  do 31.12.2017, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1579/2013/MJ ze dne 

15.05.2013, ve znění dodatku č. 1 a 2, na pronájem  bytu č. 4,  ul. Horní 3033/102, Ostrava-

Bělský Les, s nájemcem 

Jxxxxx Gxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxx xxxx/xxx, xxxxxxx-xxxxxx xxx, 

na dobu určitou do 31.12.2018, 

dle přílohy č. 5  předloženého materiálu  
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RM_M 13 
Návrh na záměr výpůjčky nemovitostí v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava a v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 05120/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 974/8, 

ost. plocha - ost. komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a dále: 

      - pozemek parc.č. 5623/3, ost. plocha - silnice o výměře 1 724 m2 

      - část pozemku parc.č. 1706, ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 318 m2 

      - část pozemku  parc.č. 1430/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 3851 m2 vše v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská), 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 14 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene s UPC Česká republika, s.r.o., PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 05121/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/69 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/70 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/77 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1946/79 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/82 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/97 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/141 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1946/147 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/148 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1946/149 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1946/150 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1946/156 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2299 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2396/91 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

parc. č. 2408/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
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parc. č. 2410/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 5623/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 5628 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5630 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5631 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5632 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

UPC Česká republika, s.r.o. 

se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000 

IČO: 00562262 

v rámci stavby “SEK Ostrava - Heřmanická”    

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/69 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/70 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/77 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1946/79 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/82 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/97 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/141 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1946/147 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/148 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1946/149 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1946/150 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1946/156 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2299 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2396/91 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2408/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 2410/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 5623/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 5628 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5630 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5631 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5632 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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UPC Česká republika, s.r.o. 

se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 18000 

IČO: 00562262 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

  

3) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 73/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 106/45 - ostatní plocha, zeleň, 

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

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

podle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na zrušení usnesení RM č. 04553/RM1418/66 ze dne 30.8.2016 v 
bodě 2), návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05122/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 04553/RM1418/66 ze dne 30.8.2016, bod 2), kterým rozhodla na straně 

pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace, a to části A o výměře 26 m2 a části B o výměře 33 m2 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

s Jindrich Plaza Development, s. r. o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 276 58 899 
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za účelem vybudování přeložky jednotné kanalizace v rámci stavby “Rekonstrukce JINDŘICH 

CENTER” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 5.310,- Kč ročně 

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

vybudování přeložky na základě písemného protokolu, nejpozději však 31.12.2018 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 3550/3 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 26 m2 a části B o výměře 33 m2 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Jindrich Plaza Development, s. r. o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 276 58 899 

za účelem vybudování přeložky jednotné kanalizace v rámci stavby “Rekonstrukce JINDŘICH 

CENTER” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 5.310,- Kč ročně 

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

vybudování přeložky na základě písemného protokolu, nejpozději však 31.12.2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na zrušení usnesení č. 7283/RM1014/97 a návrh na záměr města 
prodat stožár veřejného osvětlení na ul. Blahoslavova, k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05123/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 7283/RM1014/97 ze dne 28.5.2013 
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2) rozhodla 

  
o záměru prodat  1 ks ocelového stožáru BM 4 s LED svítidlem typu LED STELA LONG 

36W veřejného osvětlení umístěného na pozemku parc. č. 881/1, zastavěná plocha a nádvoří, v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava -  na ul. Blahoslavova, dle zákresu ve snímku katastrální 

mapy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 23 
Návrh na souhlas s umístěním banneru (k.ú. Pustkovec) 
  
Usnesení číslo: 05124/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním reklamního banneru na dobu určitou 6 měsíců o rozměrech cca 4,5 x 6,5 m na 

fasádu budovy čp. 372, která je součástí pozemku parc. č. 4685/11, k. ú. Pustkovec, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěnou na adrese: Technologická 372, 708 00 Ostrava-Pustkovec, v souladu s dokumentací, 

která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
návrh na uzavření nájemní smlouvy s Bytovým družstvem 
Krásnopolská 
  
Usnesení číslo: 05125/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - užívání části 

pozemku pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 4712/1, parc. č. 4712/4, parc. č. 4712/5, 

všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, k části pozemku: 

parc. č. 4625/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

Bytové družstvo Krásnopolská 

se sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 017 10 893, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Pustkovec, obec 

Ostrava, a to: 

- parc. č. 4625/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33,73 m2 

- parc. č. 4707/2 - orná půda o výměře 58,97 m2 

- parc. č. 4708 - ostatní plocha, zeleň o výměře 79,79 m2 

- parc. č. 4709 - ostatní plocha, zeleň o výměře 25,81 m2 

- parc. č. 4833/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17,79 m2 

s Bytovým družstvem Krásnopolská, se sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava,           

702 00 Ostrava, IČO 017 10 893 

za účelem vybudování: 

- připojení účelové komunikace k místní komunikaci I. třídy ul. Krásnopolská a kabelové 

chráničky na pozemku parc. č. 4625/7 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

- splaškové kanalizace DN 300 v pozemcích parc. č. 4707/2, parc. č. 4708, parc. č. 4709 a parc. 

č. 4833/3 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

v rámci stavby “Novostavba bytových domů Ostrava - Pustkovec, ul. Krásnopolská” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 19.448,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, a to: 

- u pozemku parc. č. 4625/7 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava ode dne předání a převzetí 

pozemku, do dne, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti užívání části 

pozemku parc. č. 4625/7 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro připojení účelové komunikace, 

která bude vybudována na pozemcích parc. č.  4712/1, parc. č. 4712/4, parc. č. 4712/5, všechny 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, k místní komunikaci I. třídy ul. Krásnopolská 

- u pozemků parc. č. 4707/2, parc. č. 4708, parc. č. 4709 a parc. č. 4833/3 všechny v k. ú. 

Pustkovec, obec Ostrava ode dne předání a převzetí pozemků do dne, který předchází dni 

nabytí vlastnického práva statutárním městem Ostrava ke splaškové kanalizaci DN 300, která 

bude vybudována Bytovým družstvem Krásnopolská mimo jiné i na výše uvedených 
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pozemcích, dle darovací smlouvy uzavřené mezi Bytovým družstvem Krásnopolská, jakožto 

dárcem a statutárním městem Ostrava, jakožto obdarovaným 

nejdéle však do 31.12.2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava v lokalitě lehké prům. zóny Nad Porubkou (SOLTEX) 
  
Usnesení číslo: 05126/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03260/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- pozemek parc. č. 2761  

- pozemek parc. č. 2639/6  

- pozemek parc. č. 2639/13  

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

Ostrava - Přívoz, PSČ 702 00 

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

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 55 
Návrh na svěření pozemků 919/4, 919/5 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
městskému obvodu Poruba. 
  
Usnesení číslo: 05127/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03252/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc.č. 919/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 919/5 

zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Poruba, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, v platném znění 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit  pozemky parc.č. 919/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 919/5 zastavěná plocha a 

nádvoří, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle 

čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 

znění 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 15 
Souhlas s převzetím správy a úhrady plateb el. energie veřejného 
osvětlení vybudovaného v rámci projektu “Silnice III/4785 prodloužená 
Bílovecká”, pro Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 05128/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s převzetím nově vybudovaného zařízení veřejného osvětlení realizovaného v rámci projektu 

“Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká”, jako stavební objekt C 414 Přípojka NN pro 

napojení VO a stavební objekt C 431 Veřejné osvětlení, do správy prostřednictvím společnosti 

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/26, Ostrava, Mariánské Hory, 709 00,                 

IČO: 253 96 544 a s úhradou měsíčních plateb el. energie týkajících se tohoto zařízení, a 

to před majetkoprávním vypořádáním stavby 

od investora stavby 

Moravskoslezský kraj, 28.října 117,  702 00 Ostrava, IČO: 708 90 692 

  

 
RM_M 53 
Návrh na směnu pozemků v ploše “Strategické průmyslové zóny 
Ostrava-Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 05129/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03264/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout směnit pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - Přídělový 

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

za 

- pozemek parc.č. 1321/2 

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

Sedlnice) 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha 3, IČO: 01312774 
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s doplatkem cenového rozdílu ve prospěch SPÚ ve výši 278.400,-Kč a za podmínek uvedených 

ve směnné smlouvě, která je přílohou č.3 předloženého materiálu a uzavřít směnnou smlouvu 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzavření “Smlouvy o právu provést stavbu” v souvislosti se 
stavbou “Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B” 
  
Usnesení číslo: 05130/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít  “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Propojení kanalizace             

ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B” mezi vlastníkem nemovitosti: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČ 70890692 zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČ 00095711   

a 

investorem: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem je je realizace křížení tělesa komunikace bezvýkopovou technologií - 

protlakem a otevřeným výkopem v silničním pozemku parc.č. 3265/1 v k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 8 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.2150/2015/OI/ZFUN 
ke stavbě “Rekonstrukce vodovodu ul.Šenovská” 
  
Usnesení číslo: 05131/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.2150/2015/OI/ZFUN ze dne 29.07.2015 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 

zhotovitelem POHL cz, a.s., se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky, odštěpný závod 

Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČO: 25606468 dle přílohy č.3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2056/2014/OI/LPO 
ze dne 06.10.2014 ke stavbě „Stará Bělá, propojení stávající kanalizace 
na sběrač D“ v k.ú. Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 05132/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 03156/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2056/2014/OI/LPO ze dne 

06.10.2014 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava,              

IČO 00845451 a společností Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o.,                                        

V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava - Heřmanice, IČO 26843099 na realizaci stavby “Stará 

Bělá, propojení stávající kanalizace na sběrač D”, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 
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RM_M 21 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní č. 
1501/2015/OI/ZFUN na výkon technického dozoru stavebníka a činnost 
koordinátora BOZP pro stavbu “Výstavba vrtulníkového hangáru v 
areálu HZS MSK” v Ostravě - Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 05133/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01266/RM1418/21 ze dne 12.05.2015 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní č. 1501/2015/OI/ZFUN ze dne 19.05.2015 na 

výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi po dobu realizace stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 

MSK” v Ostravě - Zábřehu, s příkazníkem: 

Sdružení TDS s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 28639707 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  

 
RM_M 47 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ 
  
Usnesení číslo: 05134/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 1211/ZM1418/18 

k materiálu č. BJ1418 03250/16 

k usnesení č. 04205/RM1418/62 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2029/2016/OI/VZKÚ z důvodu 

vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ se zhotovitelem 

”Společnost RIDERA - VHS Brno, retenční nádrž Mošnov” 

  Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti) 
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  se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava 

  IČO: 45192464 

  a 

  VHS Brno, a.s. (2. společník společnosti) 

  se sídlem: Masná 444/102, 602 00 Brno 

  IČO: 25556568 

kterým se upravuje cena stavby na částku 45 433 618,98 Kč bez DPH dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi  

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Na Druhém a 
Pěší v k.ú. Muglinov”, poř. č. 58/2016 
  
Usnesení číslo: 05135/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 03463/RM1418/51 

k usnesení č. 04744/RM1418/68 

  
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 vodovodu a kanalizace                      

ul. Na Druhém a Pěší v k.ú. Muglinov”, obec Ostrava, s uchazečem, který podal svou nabídku 

pod poř. č. 3: 

STASPO, spol. s r.o. 

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

IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 5.222.914,18 Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. 
Klečkova - PD+AD+IČ “, poř. č. 151/2016 
  
Usnesení číslo: 05136/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

prací, vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, 

projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 

dokumentace pro provádění stavby, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a soupisu 

prací a položkových rozpočtů pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova a dostavba 

kanalizace v ul. Klečkova”, k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava včetně výkonu inženýrské činnosti 

ve fázi přípravy stavby - majetkoprávní-vlastnické vztahy a výkonu autorského dozoru po dobu 

realizace této stavby  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

PIPS SK s.r.o. 

se sídlem: Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 

IČ: 43987311 

za cenu nejvýše přípustnou 709.800,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 02, 
SO 03 (PD+AD+IČ)”, poř. č. 181/2016 
  
Usnesení číslo: 05137/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04807/RM1418/69 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

výběru nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu na vypracování 

projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro 

provádění stavby včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, výkonu 

inženýrské činnosti, autorského dozoru a funkce koordinátora BOZP ke stavbě „Revitalizace 

areálu býv. kasáren Hranečník - SO 02, SO 03”, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s 
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uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

Projekt 2010, s.r.o. 

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

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 4.350.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do 
Radvanic”, poř. č. 17/2016 
  
Usnesení číslo: 05138/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
5 

  

k usnesení č. 1302/ZM1418/19 

k usnesení č. 04610/RM1418/66 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o úpravě zadávacích podmínek k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona 

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

“Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic”, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě na rozvoj programového vybavení č. 
1606/2016/IT se společností ICZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 05139/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě na rozvoj programového vybavení ev. č. 1606/2016/IT se 

společností ICZ a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00, Praha 4, IČO: 25145444 dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 6 
Návrh na uzavření Smlouvy na rozvoj programového vybavení se 
společností ICZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 05140/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky a uzavření Smlouvy na rozvoj programového vybavení se 

společností ICZ a.s., se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00, Praha 4, IČO: 25145444 dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Nákup IT techniky 
  
Usnesení číslo: 05141/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 8 ks monitorů 22” 

a 22ks monitorů 24” vůči spol. BRAIN computers s.r.o. se sídlem Kalvodova 1087/2, 709 00 

Ostrava – Mar. Hory, IČO:25397265 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 30 ks tiskáren vůči 

spol. Vidaron a.s. se sídlem Karviná - Hranice, Rudé armády 651/19a, PSČ 733 01,                 

IČO: 28633652 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
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RM_M 54 
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na 
spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji” 
  
Usnesení číslo: 05142/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 03263/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 1.038.712,00 Kč 

Moravskoslezskému kraji, 28. října 117, 702 18 Ostrava, na spolufinancování projektu 

“Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” 

 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy, dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 

 

a 

 

Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkyní primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí dotace a návrh na uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Adaptační strategie SMO - změny klimatu”, poř. č. 
133/2016 
  
Usnesení číslo: 05143/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 04753/RM1418/68 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o neuzavření smlouvy s dodavatelem SPF Group, s.r.o., IČO: 25492781, se sídlem: 

Bozděchova 99/6, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, k veřejné zakázce malého rozsahu 

“Adaptační strategie SMO - změny klimatu”, a to z důvodu uvedeného v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

strategie SMO - změny klimatu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s dodavatelem: 

EKOTOXA s.r.o. 

se sídlem: Fišova 403/7, 602 00 Brno - Černá Pole 

IČO: 64608531 

za cenu nejvýše přípustnou 648.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 39 
Zpráva o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené 
na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká 
republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 
  
Usnesení číslo: 05144/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
29 

  

k materiálu č. BJ1418 03247/16 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o 

spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 
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2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města zprávu o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi 

ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s. 

(Veolia Energie ČR, a.s.) 

  

 Vyřizuje: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., T: 16.11.2016 

 náměstkyně primátora 

  
 

RM_M 4 
Uzavření Smlouvy o účtu s Českou národní bankou za účelem přijetí 
dotace od SFDI 
  
Usnesení číslo: 05145/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu s Českou národní bankou, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,            

IČO 48136450 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh na odpis 83 nedobytných pohledávek statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05146/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odpisu 83 nedobytných pohledávek statutárního města Ostravy v celkové částce 

900.047,67 Kč uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 6 
Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2016 
  
Usnesení číslo: 05147/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

projednat Zprávu o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí roku 2016 

  

2) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 33 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 05148/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Martinov ve výši 503 tis.Kč na opravu 

chodníku a cyklostezky vedoucí po ul. Martinovské 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

(C.3.) na ORJ 100, § 2219, pol. 2111 o 853 tis.Kč 

                               § 2229, pol. 2132 o 6 281 tis.Kč 
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- běžné výdaje 

na § 6409, pol. 5909, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3064000000 o 6 tis.Kč (B.1.) 

(C.1.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5038 o 29 tis.Kč 

                               § 6211, pol. 5011 o 90 tis.Kč 

                                            pol. 5031 o 23 tis.Kč 

                                            pol. 5032 o 8 tis.Kč 

                                            pol. 5038 o 2 tis.Kč 

                               § 1014, pol. 5424 o 20 tis.Kč 

                               § 6112, pol. 5031 o 120 tis.Kč 

                                            pol. 5032 o 110 tis.Kč   

na § 6171, pol. 5169, ORJ 125 o 1 711 tis.Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o 6 534 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 600 tis.Kč  

na § 2141, pol. 5175, ORJ 221 o 40 tis.Kč (C.4.) 

na § 5311, pol. 5169, ORJ 270 o 175 tis.Kč (E.2.) 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 20 tis.Kč (C.7.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 618 o 1 138 tis.Kč (E.1.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 519 o 503 tis.Kč (C.6.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3322, pol. 5493, ORJ 210 o 47 tis.Kč (C.8.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 138 tis.Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011 o 90 tis.Kč 

                                            pol. 5031 o 23 tis.Kč 

                                            pol. 5032 o 8 tis.Kč 

                                            pol. 5424 o 51 tis.Kč 

                               § 6112, pol. 5021 o 230 tis.Kč 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 40 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6202, ORJ 125 o 1 711 tis.Kč (C.2.) 
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na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 503 tis.Kč (C.6.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3322, pol. 5212, ORJ 210 o 47 tis.Kč (C.8.) 

- investiční transfery 

na § 2212, pol. 6359, org. 0000000003408, ORJ 100 o 20 tis.Kč (C.7.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 6 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 175 tis.Kč (E.2.) 

Městský obvod Martinov (C.6.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol.4137, ÚZ 93, org. 519 o 503 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu chodníku a cyklostezky vedoucí po ul. Martinovské 

na § 2219, pol. 51xx, ÚZ 93 o 503 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 51 
Dohoda o ukončení smluvního vztahu, založeného Smlouvou o 
poskytování služeb administrace zadávacího řízení s advokátní 
kanceláří MT Legal s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05149/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 04461/RM1418/65 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu, založeného Smlouvou o poskytování služeb 

administrace zadávacího řízení č. 2101/2016/OD/VZKÚ ze dne 29. 7. 2016 s advokátní 

kanceláří MT Legal s.r.o., se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO: 28305043, na základě 

přílohy č. 1 předkládaného materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_VZ 3 
Zadání zpracování investičního záměru stavby “Rekonstrukce 
tramvajových zastávek Důl Odra” 
  
Usnesení číslo: 05150/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

záměru stavby “Rekonstrukce tramvajových zastávek Odra” za cenu 134 900,- Kč bez DPH dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8,                   

IČO 45797170 

  

 
RM_M 1 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05151/RM1418/74 

(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) 1 ks smrk o obvodu kmene 113 cm, 

1 ks borovice o obvodu kmene 129 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 646/5 – ostatní plocha, ostatní  komunikace v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava – dle přílohy č. 1  předloženého materiálu, 

b) 1 ks jasan o obvodu kmene 81 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 5643/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace   v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 2 předloženého   materiálu, 

c) 2 ks vrba - pětikmen o obvodech kmenů  90x89x40x90x69 cm a trojkmen o obvodech 

kmenů 50x75x80 cm, 
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obě rostoucí na pozemku parc.č. 414/21 – ostatní plocha, zeleň  v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

– dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,   

d) 8 ks jabloň - čtyřkmen obvodech kmenů 63x72x79x63 cm, dvojkmen o obvodech kmenů 

67x71 cm, dvojkmen o obvodech kmenů 81x77 cm, pětikmen o obvodech kmenů 

48x42x50x43x42 cm, dvojkmen o obvodech kmenů 60x66x47 cm, trojkmen o obvodech 

kmenů  52x43x58 cm, dvojkmen o obvodech kmenů 52x70 cm a 56 cm, 

rostoucích na pozemku parc.č. 1071/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Třebovice ve 

Slezsku, obec Ostrava – dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,  

e) 1ks hrušeň o obvodu kmene 120 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 2030 – ostatní plocha, ostatní  komunikace v k.ú. Poruba – Sever, 

obec Ostrava – dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

f) 1 ks ořešák  o obvodu kmene 105 cm, 

3 ks topol o obvodech kmenů  95 cm, 94 cm, 89 cm 

1 ks bříza o obvodu kmene 165 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 916/3 – ostatní plocha, dráha v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava – 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,  

g) 1 ks borovice o obvodu kmene 90 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 5084/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.7 předloženého materiálu, 

h) 1 ks bříza o obvodu kmene 84 cm, 

4 ks borovice o obvodech kmenů 58, 81, 57 a 75 cm, 

1 ks ořešák o obvodu kmene 29 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 187 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Dubina u Ostravy, a to v 

souvislosti s realizací stavby „Nové parkovací plochy, prodloužení stávající nájezdové rampy, 

nová bezbariérová rampa“, pro investora stavby: Statutární město Ostrava, Městský obvod 

Ostrava – Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka - dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

i) 15 ks dřevin rostoucích na pozemcích parc. č. 438/3 – ostatní plocha, silnice a parc.č. 438/4 – 

ostatní plocha, silnice, oba v k.ú. Muglinov, obec Ostrava (specifikovaných v předložené 

inventarizaci dřevin ke kácení), a to v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce chodníků na 

stezku pro chodce a cyklisty – ul. Muglinovská“, pro investora stavby: Statutární město 

Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Ostrava, 

j) 1 ks lípa o obvodu kmene 125 cm, 

1 ks topol o obvodu kmene 188 cm, 

1 ks třešeň o obvodu kmene 90 cm, 
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vše rostoucí na pozemku parc.č. 915 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, a to v souvislosti s realizací stavby „Ostrava, Na Šestém, RST, NNk“, pro investora 

stavby: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO: 24729035. 

  

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 1g) 

a sdělení o vyslovení souhlasu s kácením dřevin a s podáním žádostí o povolení kácení dřevin 

a vydání rozhodnutí příslušným správním orgánem dle bodů 1h) až 1j) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 11.11.2016 

 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: 11.11.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu výtahového stroje 
výtahu č.1 v levé části hlavní budovy Nové radnice na Prokešově 
náměstí 
  
Usnesení číslo: 05152/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu výtahového stroje výtahu č.1 v levé části 

hlavní budovy Nové radnice na Prokešově náměstí společnosti VÝTAHY OSTRAVA SERVIS 

s.r.o., IČO 29393728 za cenu nejvýše přípustnou 164.640,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.11.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejné zakázky malého rozsahu v komoditních kategoriích 
“Kancelářský materiál” 
  
Usnesení číslo: 05153/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) žádá 

   

společnost eCENTRE, a.s., 

aby provedla veškeré potřebné úkony  veřejných zakázek malého rozsahu v komoditních 

kategoriích “kancelářský materiál” v souladu se Smlouvou na výkon veřejných zakázek 

malého rozsahu 

 

  

2) rozhodla 

  
vyzvat prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s. dodavatele, uvedené v předložených 

návrzích k podání nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu: 

a) Archivace a úprava dokumentů 

b) Bloky, bločky a sešity 

c) Kancelářské stroje a nástroje 

d) Kancelářský papír, složky a obálky 

e) Psací potřeby 

ve věcném vymezení dle zadávací dokumentace včetně příloh předloženého materiálu  
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RM_M 0 
Schválení programu 74. schůze rady města konané dne 08.11.2016 
  
Usnesení číslo: 05154/RM1418/74 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 74. schůze rady města konané dne 08.11.2016 

  

 
  
 
 


