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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 13.12.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05376/RM1418/78 RM_M 0 Schválení programu 78. schůze rady města konané 

dne 13.12.2016 

35 

05377/RM1418/78 RM_M 37 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Rozvoj 

rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 

91 

05378/RM1418/78 RM_M 65 Schválení objednávky studie rekonstrukce 

sportovního hřiště na pozemcích parcelních          

č. 1150/1 a 1150/2 v katastrálním území Moravská 

Ostrava 

91 

05379/RM1418/78 RM_M 69 Žádost spolku FC Vítkovice 1919 z.s., o změnu 

termínu použití a termínu předložení finančního 

vypořádání poskytnuté účelové investiční dotace 

91 

05380/RM1418/78 RM_M 71 Návrh Smlouvy o spolupráci při tvorbě webového 

portálu a mobilní aplikace - Sportuj v Ostravě. 

91 

05381/RM1418/78 RM_M 72 Schválení objednávky pro zajištění reklamních 

předmětů pro propagaci ME v krasobruslení 2017 

91 

05382/RM1418/78 RM_VZ 26 Veřejná zakázka “Propagace IAAF KP Ostrava 

2018”, poř. č. 211/2016 

87 

05383/RM1418/78 RM_M 46 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany 

Secové, ředitelky Střediska volného času 

Korunka, p.o., do Švýcarska (Ženeva) ve dnech 

28.–31.10.2016 

42 

05384/RM1418/78 RM_M 49 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 

05385/RM1418/78 RM_M 50 Příprava projektu s názvem “10 let partnerství” a 

podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu 

mikroregionů v Euroregionu Silesia 

50 

05386/RM1418/78 RM_M 51 Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu pro 

projekt “Červený, bílý, modrý: dialog polsko-

český” ke spolufinancování z programu Interreg 

V-A Česká republika – Polsko 

50 

05387/RM1418/78 RM_M 52 Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o 

dotaci na projekt “Ozdravné pobyty dětí” v rámci 

dotačního programu Moravskoslezského kraje 

50 

05388/RM1418/78 RM_M 66 Souhlas s uzavřením Dohody o spolupráci na 

projektu realizovaného z prostředků Programu 

Interreg V-A Česká republika – Polsko s polským 

městem Skoczów k projektu proměny Sadu                 

Dr. Milady Horákové 

50 

05389/RM1418/78 RM_M 67 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z 

programu Podpora bydlení pro rok 2017 pro 

podprogram 117D062 “Regenerace sídlišť” pro 

projekt “Regenerace sídliště Muglinov-4.etapa” 

50 
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05390/RM1418/78 RM_M 53 Návrh na likvidaci dlouhodobé poskytnuté zálohy 

- Su/Au 465/189 

25 

05391/RM1418/78 RM_M 54 Návrh na nájem psa k výkonu služby u Městské 

policie Ostrava při záchranných pracích 

25 

05392/RM1418/78 RM_M 55 Návrh na uzavření Dohody o zajištění odborné 

praxe mezi statutárním městem Ostrava a 

Masarykovou univerzitou Brno 

25 

05393/RM1418/78 RM_M 5 Ukončení realizace projektu Přestupní uzel 

Hulváky, 1. etapa 

38 

05394/RM1418/78 RM_M 56 Vyhodnocení marketingové kampaně s leteckou 

společností Ryanair a se Statutárním městem 

Olomouc 

38 

05395/RM1418/78 RM_M 63 Projednání návrhů usnesení Správní rady sdružení 

právnických osob TROJHALÍ Karolina 

38 

05396/RM1418/78 RM_M 74 Zajištění zpracování podkladů pro žádost o 

kandidaturu Statutárního města Ostravy 

(zadavatele) na titul European Green Capital 

(EGC) 

38 

05397/RM1418/78 RM_M 48 Návrh na udělení souhlasu podle čl. 8 odst. 3 

Statutu města Ostravy 

28 

05398/RM1418/78 RM_M 64 Navržení člena dozorčí rady společnosti Dům 

kultury města Ostravy, a.s. 

28 

05399/RM1418/78 RM_M 47 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši               

20 000,- Kč Dětskému ranči Hlučín z.s. 

01 

05400/RM1418/78 RM_VZ 19 Zadání zakázky malého rozsahu na tisk dvou čísel 

publikace Ostrava Metropolitan Magazine v roce 

2017 

1 

05401/RM1418/78 RM_VZ 20 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk 

měsíčníku Ostravská radnice v roce 2017 

1 

05402/RM1418/78 RM_VZ 21 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

distribuci měsíčníku Ostravská radnice v                     

roce 2017 

1 

05403/RM1418/78 RM_M 11 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 

40 

05404/RM1418/78 RM_M 24 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

05405/RM1418/78 RM_M 40 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 

právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

40 

05406/RM1418/78 RM_MZP 3 Návrh na jmenování Mgr. Jany Schikorové 

ředitelkou Dětského centra Domeček, příspěvková 

organizace, IČO 70631956, se sídlem Jedličkova 

1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh 

30 

05407/RM1418/78 RM_M 32 Návrh na snížení neinvestičního příspěvku 

(provoz) Domovu Korýtko, příspěvková 

organizace 

86 
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05408/RM1418/78 RM_M 70 Návrh na pověření ředitelky Dětského centra 

Domeček, příspěvková organizace, se sídlem 

Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava – Zábřeh,   

IČO 70631956, k zastupování zřizovatele 

30 

05409/RM1418/78 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Prevence ohrožení rodiny ve 

městě Ostrava - aktivizační kurzy”, poř.                   

č. 170/2016 

86 

05410/RM1418/78 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platu ředitele PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace, a návrh dodatku č. 2 k 

Zásadám pro stanovení odměn ředitelům 

příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 

statutární město Ostrava 

31 

05411/RM1418/78 RM_MZP 4 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

90 

05412/RM1418/78 RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 

0149/2011/MJ o dodávce médií a poskytování 

služeb spojených s nájmem nebytových prostor v 

budově na ul. 30. dubna 635/35 v Moravské 

Ostravě 

08 

05413/RM1418/78 RM_M 15 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví SMO za účelem provedení kontrolního 

atmogeochemického průzkumu a případného 

měření dynamiky výstupů důlních plynů na 

povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

08 

05414/RM1418/78 RM_M 16 Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene 

s realizací stavby pro investora SPRINT 

TRADING s.r.o. 

08 

05415/RM1418/78 RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti k pozemkům v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava, se společností Asental Land, s.r.o. 

08 

05416/RM1418/78 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním přípojek do 

pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 

návrh na uzavření nájemních smluv 

08 

05417/RM1418/78 RM_M 19 Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava. Návrh na záměr 

pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku 

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

08 

05418/RM1418/78 RM_M 20 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových 

prostor v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 

Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

dodatků k nájemním smlouvám na nemovitosti v 

k.ú. Poruba, obec Ostrava pro Městský obvod 

Poruba. 

 

08 
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05419/RM1418/78 RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o 

nájmu nebytových prostor (ul. 30. dubna) 

08 

05420/RM1418/78 RM_M 22 Odpisový plán na rok 2017 08 

05421/RM1418/78 RM_M 23 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy 

08 

05422/RM1418/78 RM_M 30 Návrh na uzavření dodatku č. 7 k nájemní 

smlouvě a smlouvě o výkonu činnosti odborného 

lesního hospodáře, návrh na uzavření dohody o 

úhradě za bezesmluvní užívání 

08 

05423/RM1418/78 RM_M 31 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy 

formou uzavření dodatků 

08 

05424/RM1418/78 RM_M 33 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě na pronájem pozemku v k.ú. Kunčice nad 

Ostravicí 

08 

05425/RM1418/78 RM_M 34 Návrh dohody o skončení nájmu bytu zvláštního 

určení bezbariérového charakteru č. 12, Horní 

3033/102, Ostrava-Bělský Les. 

08 

05426/RM1418/78 RM_M 36 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

05427/RM1418/78 RM_M 41 Návrh na přijetí veřejného osvětlení v k.ú. Poruba, 

obec Ostrava od Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

s.p.o. a uzavření převodní smlouvy 

08 

05428/RM1418/78 RM_M 58 Stanovisko k realizaci záměru výstavby a 

provozování podporovaných bytů v lokalitě ul. 

Petra Křičky, Moravská Ostrava a Přívoz, dle 

podmínek programu “Podpora bydlení”, 

podprogram “Podporované byty” pro rok 2017 

Ministerstva pro místní rozvoj 

08 

05429/RM1418/78 RM_M 59 Informace o majetkoprávním vypořádání staveb 

ve vlastnictví právnických osob umístěných na 

částech pozemku ve vlastnictví SMO parc.č. 

2634/8 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

08 

05430/RM1418/78 RM_M 62 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy (Radniční 

stravovací komplex na Prokešově náměstí 8) 

08 

05431/RM1418/78 RM_M 68 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem 

2 bytů zvláštního určení bezbariérového 

charakteru v domě na ul. Horní 3033/102, 

Ostrava-Bělský Les. 

08 

05432/RM1418/78 RM_M 6 Návrh na uzavření smluv o budoucích 

služebnostech inženýrských sítí týkajících se 

staveb zahrnutých do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 
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05433/RM1418/78 RM_M 7 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

2504/2015/OI/ZFUN ze dne 19.10.2015 na 

realizaci stavby “Zvýšení protipovodňové ochrany 

města - ul. U Hrůbků” 

05 

05434/RM1418/78 RM_M 12 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č.1470/2015/OI/ZFUN ke stavbě “Rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace včetně celkové 

rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. 

Tvorkovských” 

05 

05435/RM1418/78 RM_M 14 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného 

břemene (služebnosti)” a “Smluv o zřízení 

služebností” v souvislosti se stavbami odboru 

investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

05436/RM1418/78 RM_M 44 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku z evidence investičního odboru 

05 

05437/RM1418/78 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Cyklostezka Polanka nad Odrou 

- žel. přejezd, ul. K Pile (PD, IČ, AD)”, poř. č. 

224/2016 

5 

05438/RM1418/78 RM_M 45 Návrh na odpis pohledávky statutárního města 

Ostravy v rámci stavby 6024 “Komunitní centrum 

Ostrava” 

05 

05439/RM1418/78 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Výstavba technické 

infrastruktury osady Janová - Polanka n. Odrou”, 

poř. č. 149/2016 

05 

05440/RM1418/78 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Cyklotrasa P - průchodnost 

Starobní, Provaznická, Dr. Martínka”, poř. č. 

214/2016 

05 

05441/RM1418/78 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Nová radnice - rekonstrukce 

fasády a oken”, poř. č. 196/2015 

05 

05442/RM1418/78 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Odkanalizování MOb Polanka 

nad Odrou, 4. etapa, část I - Pasport”, poř.č. 

206/2016 

05 

05443/RM1418/78 RM_VZ 12 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce ORG 

4098 “Rekonstrukce veřejného osvětlení se sítí 

NN ul. U Lesa”, v městském obvodu Ostrava - Jih 

a Stará Bělá 

05 

05444/RM1418/78 RM_VZ 13 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zajištění přípravy akcí “Osvětlení přechodu pro 

chodce na ulici Novoveská u ul. Strmá” v 

městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky a  

“Rekonstrukce VO Muzejní” v městském obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz v rámci ORG 4042 

05 

05445/RM1418/78 RM_VZ 23 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a 

dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská 

(PD+AD)”, poř. č. 205/2016 

05 
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05446/RM1418/78 RM_VZ 24 Veřejná zakázka “Demolice bytových domů ul. 

Verdiho 2,4”, poř. č. 244/2016 

05 

05447/RM1418/78 RM_M 8 Předchozí souhlas rady města k převodu a prodeji 

nemovitostí svěřené městskému obvodu 

89 

05448/RM1418/78 RM_M 42 Vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže na 

revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v 

Ostravě 

89 

05449/RM1418/78 RM_M 57 Návrh na přijetí dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu 

89 

05450/RM1418/78 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Architektonická studie - Nové 

Lauby”, poř. č. 236/2016 

89 

05451/RM1418/78 RM_M 1 Přehled projektů pro poskytnutí finančního daru v 

rámci projektu „Koruna ze vstupu“ a návrh na 

snížení neinvestičního příspěvku na provoz 

Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková 

organizace 

80 

05452/RM1418/78 RM_M 25 Změna charakteru části transferu poskytnutého na 

realizaci projektu “Zahrada novostavby mateřské 

školy ul. Stanislavského” 

80 

05453/RM1418/78 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace 

80 

05454/RM1418/78 RM_M 26 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace 

80 

05455/RM1418/78 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Zpracování lesních 

hospodářských osnov”, poř. č. 246/2016 

80 

05456/RM1418/78 RM_M 28 Dodatek č. 1 ke smlouvě o centralizovaném 

zadávání ze dne 12.4.2016 na zajištění produktů 

Oracle s Ministerstvem vnitra 

83 

05457/RM1418/78 RM_M 29 Dodatek č. 1 ke smlouvě o centralizovaném 

zadávání ze dne 12.4.2016 na zajištění produktů 

Cisco Systems s Ministerstvem vnitra 

83 

05458/RM1418/78 RM_M 35 Prováděcí smlouva na technickou podporu 

produktu VMware se spol. MERIT GROUP a. s. 

83 

05459/RM1418/78 RM_M 43 Informační koncepce města Ostravy 83 

05460/RM1418/78 RM_M 60 Návrh na uzavření Licenční smlouvy o užití 

Digitálního modelu povrchu ČR mezi statutárním 

městem Ostrava a organizační složkou státu Česká 

republika - Zeměměřický úřad, IČO: 6045 8500 

83 

05461/RM1418/78 RM_VZ 7 Smlouva o poskytování služby telekonference se 

spol. K2 atmitec s.r.o. 

83 

05462/RM1418/78 RM_VZ 17 Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro 

projekty “Koncepce bydlení a její pilotní ověření 

ve městě Ostrava” a “Prevence ohrožení rodiny ve 

městě Ostrava” 

83 

05463/RM1418/78 RM_M 61 Úprava rozpočtu r. 2016 
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05464/RM1418/78 RM_MZP 1 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 

kanceláře primátora a odboru legislativního a 

právního k 1.1.2017 

36 

05465/RM1418/78 RM_M 10 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v 

užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

05466/RM1418/78 RM_M 3 Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy a 

údržby na rok 2017 pro Ozdravné centrum 

Ještěrka - majetku užívaného na základě koncesní 

smlouvy 2987/2009/ŠK/LPO ze dne 1.1.2010 

84 

05467/RM1418/78 RM_M 4 Návrh na změnu ceny pro vodné a stočné v 

průmyslové zóně Mošnov pro rok 2017 

84 

05468/RM1418/78 RM_M 13 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků vodovodů provozně souvisejících - 

SmVaK a Statutární město Ostrava 

84 

05469/RM1418/78 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Plynová, tlaková a tepelná 

zařízení v objektech SMO”, poř. č. 235/2016 

84 

05470/RM1418/78 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Projekty - “Koncepce bydlení - 

pilotní ověření” a “Prevence ohrožení rodiny” - 

kancelářské vybavení”, poř. č. 218/2016 

84 

05471/RM1418/78 RM_VZ 10 Provádění úklidových prací v objektech útulku pro 

psy v roce 2017 

84 

05472/RM1418/78 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Úklidové práce v objektu 

bývalé UB”, poř. č. 231/2016 

84 

05473/RM1418/78 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Ostraha objektů Městského 

stadionu”, poř. č. 248/2016 

84 

05474/RM1418/78 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Dodávka el. energie - letiště”, 

poř. č. 211/2016 

84 

05475/RM1418/78 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Městský stadion - ošetřování 

fotbalového hřiště”, poř.č. 247/2016 

84 

05476/RM1418/78 RM_M 27 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

říjen 2016 

28 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 39 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a 

smlouvy příkazní na zpracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby “Oprava 

kanalizace v areálu Městské nemocnice Ostrava” 

05 

  RM_VZ 25 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Českobratrská 

(vodovod, kanalizace, komunikace)”, poř. č. 

178/2016 

 

 

 

 

 

 

05 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 9/84  

  RM_M 38 Návrh na vyčlenění staveb “Rekonstrukce 

kanalizace ul. Cihelní” a “Rekonstrukce 

kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého” 

v k.ú. Moravská Ostrava ze souboru projektů 

schválených Meziresortní komisí k financování z 

Programu revitalizace Moravskoslezského kraje 

pod názvem “Sanace a rekonstrukce kanalizace na 

území negativně ovlivněném hornickou činností 

na katastru města Ostravy” a zařazení finančních 

prostředků do rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2017 a rok 2018 

05 

  RM_M 73 Objednávka opravy výsadeb poničených 

vandalismem v rámci projektu “Izolační zeleň 

města Ostrava - projekt 04” 

38 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Oprava bodu 2) usnesení č. 5296/RM1418/76 z 

29.11.2016 

07 
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RM_M 0 
Schválení programu 78. schůze rady města konané dne 13.12.2016 
  
Usnesení číslo: 05376/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 78. schůze rady města konané dne 13.12.2016 

  

 
RM_M 37 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Rozvoj rovného přístupu ke 
vzdělávání ve městě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05377/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace ve výši 63,77 mil. Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání od 

poskytovatele Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (se sídlem Karmelitská 529/5,    

118 12 Praha 1, IČ: 00022985) na projekt “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 

Ostrava” dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.15_007/0000212-01 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.01.2019 

  vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 65 
Schválení objednávky studie rekonstrukce sportovního hřiště na 
pozemcích parcelních č. 1150/1 a 1150/2 v katastrálním území Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05378/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na zpracování studie rekonstrukce sportovního hřiště na pozemcích 

parcelních č. 1150/1 a 1150/2 v katastrálním území Moravská Ostrava na společnost OSA 

projekt s r.o., IČO 47155337, se sídlem Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

za cenu nejvýše 72.600, - Kč vč. DPH 

  

2) pověřuje 

   

vedoucí odboru školství a sportu Ing. Sylvu Sládečkovou  

podpisem objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 69 
Žádost spolku FC Vítkovice 1919 z.s., o změnu termínu použití a 
termínu předložení finančního vypořádání poskytnuté účelové 
investiční dotace 
  
Usnesení číslo: 05379/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 03656/16 

k usnesení č. 2520/ZM1014/32 

k usnesení č. 0823/ZM1418/12 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně termínu použití a termínu předložení finančního vypořádání poskytnuté 

účelové investiční dotace spolku FC Vítkovice 1919 z.s., se sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 22881425 a uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. 

1313/2014/SVŠ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. předložit zastupitelstvu města k 

rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 14.12.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.12.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 71 
Návrh Smlouvy o spolupráci při tvorbě webového portálu a mobilní 
aplikace - Sportuj v Ostravě. 
  
Usnesení číslo: 05380/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
uzavření smlouvy na vytvoření podmínek k aktualizaci platformy Sportuj v Ostravě   

prostřednictvím aktualizace mobilních aplikací, webového portálu napojením na centrální 

databázi sportnect.com a zajištění marketingové kampaně pro podporu sportovních aktivit na 

území města společnostíAstrumQ Interactive, s.r.o., IČO: 29447445, se sídlem Studentská 

6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba za cenu nejvýše přípustnou 332 tis. Kč vč. DPH 

  

 
RM_M 72 
Schválení objednávky pro zajištění reklamních předmětů pro propagaci 
ME v krasobruslení 2017 
  
Usnesení číslo: 05381/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky pro zajištění reklamních předmětů pro propagaci ME v krasobruslení 

2017 na Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČO 26879280, za cenu nejvýše 315 205,- Kč vč. DPH 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru školství a sportu Ing. Sylvu Sládečkovou podpisem objednávky dle bodu 1) 

tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 13.12.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_VZ 26 
Veřejná zakázka “Propagace IAAF KP Ostrava 2018”, poř. č. 211/2016 
  
Usnesení číslo: 05382/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují kapitálové výdaje na ORJ 161 na § 3419, pol. 6129 o 170 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na ORJ 161 na § 3419, pol. 5194 o 300 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na ORJ 161 na § 3419, pol. 5139 o 6 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na ORJ 161 na § 3419, pol. 5169 o 384 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na ORJ 161 na § 3419, pol. 5175 o 92 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na zajištění merchandisingu a propagace IAAF 

Kontinentálního poháru Ostrava 2018 v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

s úpravou (bez dodávky formálních společenských košil pánských a dámských)  se společností: 

Halové mistrovství Evropy 2015 s.r.o. 

Sídlo: Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6         

IČO: 29152704 

za cenu nevýše přípustnou 825.966,- kč bez DPH 

  

3) schvaluje 

  
zálohovou platbu ve výši 910.484,- Kč vč. DPH 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 46 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky 
Střediska volného času Korunka, p.o., do Švýcarska (Ženeva) ve dnech 
28.–31.10.2016 
  
Usnesení číslo: 05383/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 04713/RM1418/68 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky  Střediska volného času 

Korunka, p.o., do Švýcarska (Ženeva) ve dnech 28.-31.10.2016  

  

 
RM_M 49 
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“ 
  
Usnesení číslo: 05384/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Zajištění bezbariérovosti, 

přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce třídy pro polytechnickou výuku v ZŠ v 

Krásném Poli“ 

  

2) žádá 

  
městský obvod Krásné Pole, jako nositele projektu, 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložení žádosti o dotaci a 

všech příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2017 

 starosta městského obvodu Krásné Pole 
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3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 19 200 tis. Kč 

v roce 2017 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 628 tis. Kč 

v roce 2018 

18 380 tis. Kč, přičemž v těchto částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši              

1 728 tis. Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Krásné Pole 

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. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2018 

 starosta městského obvodu Krásné Pole 

  
 

RM_M 50 
Příprava projektu s názvem “10 let partnerství” a podání žádosti o 
poskytnutí dotace z Fondu mikroregionů v Euroregionu Silesia 
  
Usnesení číslo: 05385/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “10 let partnerství” v rámci 

Fondu mikroregionů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 

  

2) žádá 

  
městský obvod Krásné Pole 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a 
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všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Fondu 

mikroregionů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, v 

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

uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 16.01.2017 

 starosta městského obvodu Krásné Pole 

  
3) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody na spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu 

mikroregionů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika - Polsko mezi 

statutárním městem Ostrava - městským obvodem Krásné Pole, jako vedoucím partnerem, a 

městem Wodzislaw Slaski, Zawada, Boguminska 4, 44-3a, Rzeczpospolita Polska, jako 

projektovým partnerem, za účelem podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt “10 let 

partnerství”, dle důvodové zprávy a návrhu dohody uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 30.04.2017 

 starosta Městského obvodu Krásné Pole 

  
4) žádá 

  
městský obvod Krásné Pole 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2017 

 starosta městského obvodu Krásné Pole 

  
 

RM_M 51 
Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt “Červený, 
bílý, modrý: dialog polsko-český” ke spolufinancování z programu 
Interreg V-A Česká republika – Polsko 
  
Usnesení číslo: 05386/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Červený, bílý, modrý: dialog polsko-český” ke spolufinancování z 

prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko 
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2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Červený, bílý, modrý: dialog polsko-český” ke 

spolufinancování z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg 

V-A Česká republika – Polsko 

  

3) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu 

mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika - Polsko mezi 

statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-

Hrabůvka, jako projektovým partnerem a městem Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, 44-300 

Wodzisław Śl., Rzeczpospolita Polska, jako vedoucím partnerem,  za účelem podání žádosti o 

poskytnutí dotace pro projekt “Červený, bílý, modrý: dialog polsko-český”, dle důvodové 

zprávy a návrhu dohody uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu  

  

4) 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 Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 16.01.2017 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 52 
Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt 
“Ozdravné pobyty dětí” v rámci dotačního programu 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 05387/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci na projekt “Ozdravné pobyty dětí” z 

dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty” (ŽPZ 04/2016) 

vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, se sídlem 28. října 117, Ostrava 
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2) žádá 

   

městský obvod Stará Bělá 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci a všech 

jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami dotačního 

programu “Příspěvky na ozdravné pobyty”, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

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

 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 16.01.2017 

 starosta městského obvodu Stará Bělá 

  
3) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

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

specifikace nároků na rozpočet městského obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 30.04.2018 

 starosta městského obvodu Stará Bělá 

  
 

RM_M 66 
Souhlas s uzavřením Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z 
prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s polským 
městem Skoczów k projektu proměny Sadu Dr. Milady Horákové 
  
Usnesení číslo: 05388/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04657/RM1418/67 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-

A Česká republika - Polsko mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská 

Ostrava a Přívoz a polským městem Skoczów za účelem podání žádosti o dotaci k projektu 

proměny sadu Dr. Milady Horákové dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s uzavřením dohody o spolupráci dle bodu 

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.01.2017 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 67 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu Podpora 
bydlení pro rok 2017 pro podprogram 117D062 “Regenerace sídlišt” pro 
projekt “Regenerace sídliště Muglinov-4.etapa” 
  
Usnesení číslo: 05389/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci z 

Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt “Regenerace sídliště Muglinov-4.etapa” v rámci 

programu Podpora bydlení pro rok 2017 pro podprogram 117D062 “Regenerace sídlišť “ 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava jako nositele projektu zajištění veškerých úkonů spojených s 

přípravou projektu a zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle 

bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci programu Podpora bydlení pro 

rok 2017, podprogramu 117D062 “Regenerace sídlišť”, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu Slezská Ostrava rozhodně kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 30.12.2016 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 14 400 tisíc Kč 

(celkové náklady vč. přípravy projektu) v roce 2017 a zajištění spolufinancování projektu ve 

výši 7 280 tisíc Kč, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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4) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) 

tohoto usnesení v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet 

nositele) dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 30.12.2016 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 53 
Návrh na likvidaci dlouhodobé poskytnuté zálohy - Su/Au 465/189 
  
Usnesení číslo: 05390/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyvedení z účetní evidence ORJ 270 dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši            

29 700,-Kč u společnosti Jesenické prameny Nová Pláň, a. s., IČO 25877364, vedené na 

podrozvahovém účtu Sú/Aú 465/189 

  

 
RM_M 54 
Návrh na nájem psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava při 
záchranných pracích 
  
Usnesení číslo: 05391/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa s 

pronajímatelem  Hxxxx Vxxxxxx, nar. xx. x. xxxx, bytem: xxxxx xxxx xxxx/xx, xxx xx  

Ostrava 2, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Návrh na uzavření Dohody o zajištění odborné praxe mezi statutárním 
městem Ostrava a Masarykovou univerzitou Brno 
  
Usnesení číslo: 05392/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o zajištění odborné praxe mezi statutárním městem Ostrava, IČ 00845451 a 

Masarykovou univerzitou, Fakultou sociálních studií se sídlem Joštova 10, 602 00 Brno,            

IČ 00216224  na pracovištích Městské policie Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Ukončení realizace projektu Přestupní uzel Hulváky, 1. etapa 
  
Usnesení číslo: 05393/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10892/RM1014/141 

k usnesení č. 00931/RM1418/16 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “Přestupní uzel Hulváky, 1. etapa” 

spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko                 

2007 - 2013 

  

2) ukládá 

   

Magistrátu města Ostrava - odboru majetkovému 

 

zajistit udržitelnost projektu “Přestupní uzel Hulváky, 1. etapa” dle podmínek stanovených ve 

Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně Dodatku č. 1 ev. č. 

2160/2014/OER, 2160D1/2015/ZFUN dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a poskytovat 

informace odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 08.11.2021 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
3) ukládá 

   

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

 

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

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

“Přestupní uzel Hulváky, 1. etapa” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Regionální rady včetně Dodatku č. 1 ev. č. 2160/2014/OER, 2160D1/2015/ZFUN 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 08.11.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) žádá 

  
starostku Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění udržitelnosti projektu “Přestupní uzel Hulváky, 1. etapa”, v rozsahu majetku 

svěřeného a předaného městskému obvodu dle podmínek stanovených ve Smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně Dodatku č. 1 ev. č.2160/2014/OER, 

2160D1/2015/ZFUN dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o poskytnutí informací odboru 

strategického rozvoje 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 08.11.2021 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 56 
Vyhodnocení marketingové kampaně s leteckou společností Ryanair a 
se Statutárním městem Olomouc 
  
Usnesení číslo: 05394/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
vyhodnocení marketingové kampaně s leteckou společností Ryanair a se Statutárním městem 

Olomouc 

  

 
RM_M 63 
Projednání návrhů usnesení Správní rady sdružení právnických osob 
TROJHALÍ Karolina 
  
Usnesení číslo: 05395/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
na straně statutárního města Ostravy zprávu o hospodaření s prostředky zájmového sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s roční účetní závěrkou zájmového sdružení právnických 

osob TROJHALÍ KAROLINA za účetní období roku 2015 dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s vypořádáním ztráty sdružení v plné výši                            

7 586 668,56 Kč z nerozděleného zisku minulých let 

  

4) projednala 

  
na straně statutárního města Ostravy Zprávu dozorčí rady zájmového sdružení právnických 

osob Trojhalí Karolina dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s rozpočtem a plánem činností zájmového sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na rok 2017 dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 74 
Zajištění zpracování podkladů pro žádost o kandidaturu Statutárního 
města Ostravy (zadavatele) na titul European Green Capital (EGC) 
  
Usnesení číslo: 05396/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 1148/ZM1418/18 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření objednávky v souvislosti se zajištěním služeb a zpracováním podkladů pro žádost a 

žádosti o kandidaturu Statutárního města Ostravy (zadavatele) na titul European Green Capital 

(EGC) společnosti: 
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RADDIT consulting  s.r.o. 

Fojtská 574; Krmelín 739 24 

IČO: 27811221 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

   

vedoucímu odboru strategického rozvoje a vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

zabezpečit všechny úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.12.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 29.12.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 48 
Návrh na udělení souhlasu podle čl. 8 odst. 3 Statutu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05397/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) uděluje souhlas 

  
městskému obvodu Vítkovice, aby v řízení před Okresním soudem v Ostravě, sp. zn. 54C 

192/2016 jednal jménem města. 

  

 
RM_M 64 
Navržení člena dozorčí rady společnosti Dům kultury města                  
Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05398/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 03657/16 

  
Rada města 
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1) bere na vědomí 

  
odstoupení Ing. Kamila Bednáře z funkce člena dozorčí rady společnosti Dům kultury města 

Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout do funkce člena dozorčí rady společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. místo 

odstupující osoby dle bodu 1) tohoto usnesení  

....................................................................... 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit body 1), 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.12.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 47 
Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč Dětskému ranči 
Hlučín z.s. 
  
Usnesení číslo: 05399/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí  finančního  daru  ve výši 20 000,- Kč  Dětskému ranči Hlučín z.s., se sídlem  Celní 

10b, 748 01 Hlučín, IČO: 66144400   a  uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné  výdaje 
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na   § 2143, pol.  5909,  ÚZ 7117, ORJ 221 o 20 tis.Kč 

- zvýší se neinvestiční transfery 

na   § 3543,  pol. 5229,   ÚZ 7117, ORJ 221 o 20  tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 19 
Zadání zakázky malého rozsahu na tisk dvou čísel publikace Ostrava 
Metropolitan Magazine v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 05400/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
1 

  
k usnesení č. 05222/RM1418/76 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk publikace Ostrava Metropolitan Magazine v 

roce 2017 společnosti PRINTO spol. s r.o., Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava - Poruba,   

IČO: 45196907 na základě výsledku elektronické aukce č. 5561 ze dne 6.12.2016, dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu, za 280 000,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy dle přílohy č.2 

předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 20 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk měsíčníku Ostravská 
radnice v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 05401/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
1 

  
k usnesení č. 05221/RM1418/76 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk měsíčníku Ostravská radnice v roce 2017 

společnosti CZECH PRINT CENTER a.s., Černokostelecká 613/145, 100 00 Praha 10,           

IČO: 43875548 na základě výsledku elektronické aukce č. 5553/2016 ze dne 6.12.2016, dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu, za 951 500,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy dle přílohy 

č.2 předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 21 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na distribuci měsíčníku 
Ostravská radnice v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 05402/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
1 

  

k usnesení č. 05220/RM1418/76 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na distribuci měsíčníku Ostravská radnice v roce 

2017 společnosti Mediaservis, s.r.o., Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9 - Vysočany,                            

IČO: 24197360 na základě výsledku elektronické aukce č. 5562/2016 realizované společností 

eCENTRE ze dne 5. 12. 2016 dle přílohy č.1 předloženého materiálu a uzavření smlouvy dle 

přílohy č.2 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 11 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,                         
IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 05403/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 1025/5, 

700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi vystavit za zřizovatele předchozí souhlas 

zřizovatele dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 16.12.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 24 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 05404/RM1418/78 

(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: 16.12.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 40 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05405/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytných pohledávek právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

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

v celkové výši 620 337,16 Kč 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na jmenování Mgr. Jany Schikorové ředitelkou Dětského centra 
Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, se sídlem Jedličkova 
1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 05406/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 04781/RM1418/69 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
Mgr. Janu Schikorovou ředitelkou Dětského centra Domeček, příspěvková organizace,           

IČO 70631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, a to s účinností                

od 1. 1. 2017 

  

2) schvaluje 

  
plat Mgr. Jany Schikorové, jmenované ředitelkou Dětského centra Domeček, příspěvková 

organizace, IČO 70631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, s účinností 

od 1. 1. 2017 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na snížení neinvestičního příspěvku (provoz) Domovu Korýtko, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05407/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o snížení neinvestičního příspěvku (provoz) právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková 

organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30 ve výši 

9 600 tis. Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu. 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatřením, kterým se: 

- snižují neinvestiční transfery v ORJ 180 

na § 4350, pol. 5331, org. 38                                              o 7 600 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, org. 38                                              o 2 000 tis. Kč 

- zvyšuje rozpočtová rezerva města 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120                                                o 9 600 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

   

úpravu závazného ukazatele za rok 2016 a to: 

snížení neinvestičního příspěvku Domova Korýtko, příspěvková organizace       o 9 600 tis. Kč 

 

  

4) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení a úpravu závazného 

ukazatele dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 70 
Návrh na pověření ředitelky Dětského centra Domeček, příspěvková 
organizace, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh,        
IČO 70631956, k zastupování zřizovatele 
  
Usnesení číslo: 05408/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
30 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
uplatnit nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc provozovaném Dětským centrem Domeček, příspěvková organizace, se 

sídlem Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava, IČO 70631956 

  

2) pověřuje 

  s účinností od 1.1.2017 ředitelku Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, se sídlem 

Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, k podání žádosti o státní 

příspěvek a k plnění povinností uvedených v § 42 k odst. 1 a 2 a § 42n zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že o této žádosti 

bude rozhodnuto negativně, využít všech případných opravných prostředků. Zároveň je 

oprávněna podepsat. 

Zodpovídá: Schikorová Jana, Mgr. 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - 
aktivizační kurzy”, poř. č. 170/2016 
  
Usnesení číslo: 05409/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek k veřejné 

zakázce malého rozsahu “Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - aktivizační kurzy”, poř. 

č. 170/2016 ve složení: 

členové: 

Jana Abrlová, Dis. - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Ing. Miroslava Sasínová - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci: 

Lukáš Drlík, Dis. - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Mgr. Zdeněk Živčák - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Ing. Petra Macháčková - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platu ředitele PLATO Ostrava, příspěvková organizace, 
a návrh dodatku č. 2 k Zásadám pro stanovení odměn ředitelům 
příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05410/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 04248/RM1418/63 

k usnesení č. 02164/RM1418/31 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Mgr. Marka Pokorného, ředitele PLATO Ostrava, příspěvková organizace s účinností od 

01.01.2017 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
dodatek č. 2 k Zásadám pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 4 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05411/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 5197/RM1418/75 ze dne 15.11.2016 

  

2) ukládá 

  
delegovanému zástupci na valnou hromadu obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se 

sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00,                                          

IČO 64613895 hlasovat  PRO v bodech programu č.: 

1)  Změny ceníku Tarifu integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS 

pro rok  2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2)  Kritéria financování veřejné linkové dopravy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

3)  Odměny jednatelů společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: JUDr. Lukáš Semerák, T: 15.12.2016 

 člen rady města 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 0149/2011/MJ o dodávce 
médií a poskytování služeb spojených s nájmem nebytových prostor v 
budově na ul. 30. dubna 635/35 v Moravské Ostravě 
  
Usnesení číslo: 05412/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke “Smlouvě o dodávce médií a poskytování služeb spojených s 

nájmem nebytových prostor” ev. č. 0149/2011/MJ ze dne 31. 1. 2011, jejímž předmětem je 

dodávka médií a poskytování služeb spojených s nájmem nebytových prostor v budově na ul. 

30. dubna č. p. 635, která je součástí pozemku parc. č. 907/3, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností 

Cream Real Estate, s.r.o. se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, dříve pod názvem 

Uni reality, s.r.o., kterým se rozšiřuje rozsah zajišťovaných služeb dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za 
účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a 
případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro 
společnost Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05413/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2125/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc. č. 2375/14 - lesní pozemek, 

parc. č. 2398 - trvalý travní porost, 

parc. č. 3150/1 - ostatní plocha, dráha, 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 

dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

  

 
RM_M 16 
Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene s realizací stavby 
pro investora SPRINT TRADING s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05414/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro územní souhlas   

jako oprávněný z věcného břemene chůze a jízdy k pozemkům 

p. p. č. 351/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

p. p. č. 351/26 - ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

s umístěním a realizací stavby “Inovační a výzkumné centrum společnosti SPRINT TRADING 

s.r.o.” včetně dalších přidružených staveb, na pozemcích p. p. č. 351/27 - ostatní plocha, jiná 

plocha, p. p. č. 942/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 1311/1 - ostatní plocha, 

manipulační plocha, p. p. č. 1311/3 - ostatní plocha, jiná plocha, p. p. č. 1311/4 - ostatní 

plocha, jiná plocha, p. p. č. 1311/5 - ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava, pro investora: 

SPRINT TRADING s.r.o. 

se sídlem Reymontova 583/4, Hrabová, 720 00 Ostrava 

IČO: 25361040 

v rozsahu podle přiloženého situačního snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu    
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RM_M 17 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k 
pozemkům v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, se společností Asental 
Land, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05415/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě pro umístění dešťové kanalizace DN250, dešťové kanalizace DN 

400, vodovodního řadu DN 150 a kabelového vedení veřejného osvětlení  k částem pozemků: 

parc. č. 362 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 363 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 388/1 - orná půda, 

parc. č. 388/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1882 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1962/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, s: 

Asental Land, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření směnné smlouvy 

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním přípojek do pozemků ve vlastnictví SMO, 
návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
návrh na uzavření nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 05416/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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p. p. č. 620/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

pro investory: 

Mxxxx Kxxxxx, bydliště xxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx – xxxxxxx, 

Ing. Ixxxx Kxxxxxxx, bydliště xxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx – xxxxxx, 

v rámci stavby “Rodinný dům manželů Krištůfkových” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky k části pozemku: 

p. p. č. 620/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

Mxxxxx Kxxxxxx, bydliště xxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx – xxxxxxx, 

Ing. xxxx xxxxxxx, bydliště xxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx - xxxxxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 620/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 7,6 m2 v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava  

s manželi 

Mxxxxxx Kxxxxxxxx, bydliště xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxx 

Ing. Ixxxxxx Kxxxxxxx, bydliště Pxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxx - xxxxxxx 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky v rámci stavby “Rodinný dům 

manželů Krištůfkových” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 684,- Kč ročně 
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nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch nájemce jako oprávněného, 

nejpozději však 31.12.2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty do části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 924/1 – ostatní plocha, silnice 

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

pro investora: 

FOXEL elektro s.r.o. 

se sídlem Vratimovská 550/99, Kunčice, 719 00 Ostrava 

IČO 286 49 532, 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro provozovnu k. ú. Kunčice nad Ostravicí, ul. 

Vratimovská č.p. 550/99, parc. č. 989” 

  

5) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty k části pozemku: 

parc. č. 924/1 – ostatní plocha, silnice 

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

s budoucím oprávněným: 

FOXEL elektro s.r.o. 

se sídlem Vratimovská 550/99, Kunčice, 719 00 Ostrava 

IČO 286 49 532, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 924/1 - ostatní 

plocha, silnice o výměře 5,475 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava  

se společností FOXEL elektro s. r. o., se sídlem Vratimovská 550/99, Kunčice, 719 00 Ostrava, 

IČO 286 49 532 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty v rámci 

stavby “Vodovodní přípojka pro provozovnu k. ú. Kunčice nad Ostravicí, ul. Vratimovská č.p. 

550/99, parc. č. 989” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 492,75 Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch nájemce jako oprávněného, 

nejpozději však 31.12.2020 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) souhlasí 

  
s umístěním kanalizační přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 479/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro investora: 

Radek Philipp, bydliště Hrušovská 287/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 

v rámci stavby “Výstavba rodinného domu Ostrava – Heřmanice, Dostálova p. č. 216/17” 

  

8) rozhodla 

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

provozování a údržby kanalizační přípojky k části pozemku: 
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p. p. č. 479/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

RxxxxxxPxxxxx, bydliště xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx – xxxxxx xxxxx, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 479/2 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 6,2 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava  

s Rxxxxxx Pxxxxx, bydliště xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxxx xxxxxx 

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační přípojky v rámci stavby “Výstavba 

rodinného domu Ostrava - Heřmanice, Dostálova p. č. 216/17” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 558,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch nájemce jako oprávněného, 

nejpozději však 31.12.2020 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 40/84  

RM_M 19 
Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec 
Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Nová Ves u 
Ostravy, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 05417/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc.č. 

2268/4, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 18,60 m2, a to část označená v 

situačním snímku jako “A” o výměře 4,40 m2, část označená v situačním snímku jako “B” o 

výměře 4,40 m2 a část označená v situačním snímku jako “C” o výměře 9,80 m2 v k.ú. Krásné 

Pole, obec Ostrava (ul. Hlubčická), 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc.č. 

1899/42, orná půda o výměře 285 m2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Lužná), 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to p.p.č. 

602/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 5 m2 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

(ul. Paličkova), dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 20 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
nájmu nebytových prostor v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Předchozí souhlas rady 
města s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám na nemovitosti v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava pro Městský obvod Poruba. 
  
Usnesení číslo: 05418/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava - Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Nám. Dr. 

E. Beneše 555/6, 702 00 Ostrava předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke “Smlouvě o 

nájmu nebytových prostor” č. NP - OM - 2011 - 0023 ze dne 1. 8. 2011, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 9.12. 2011 na nebytový prostor  - jednotky č. 25720/902 o výměře 226,16 m2 umístěné 

v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p. 2572 ul. Zeyerova 1, Kostelní 3, 

Masarykovo náměstí 7 a 8, na pozemku parc.č. 18/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

svěřený tomuto městskému obvodu 

s organizací 

Družstvo NAPROTI  

se sídlem Zeyrova 2572/1 

702 00 Moravská Ostrava 

IČO: 28635574 

kterým se mění doba nájmu z doby určité do 31. 1. 2017 na dobu určitou do 31. 1. 2019, v 

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

Ostravy, úplné znění 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
(ul. 30. dubna) 
  
Usnesení číslo: 05419/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce o  uzavření dodatku č. 6 ke “Smlouvě o nájmu nebytových prostor” ev. č. 

1362/2006/MJ ze dne 1. 7. 2006, ve znění dodatků č. 1-6, s právnickou osobou 

CREAM SICAV, a.s. 

se sídlem: Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 28545320 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 22 
Odpisový plán na rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05420/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
pro účetní jednotku Magistrát města Ostravy odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 

2017, který je přílohou č. 1 a přílohou č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

Odpisový plán je založen na rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku. Dlouhodobý 

majetek bude při pořízení zařazován do majetkové evidence v souladu s ustanoveními 

Směrnice č.2/2007 pro evidenci majetku. 

  

 
 

RM_M 23 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05421/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové ceně 

3,012.819,,64 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 do 

nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava 

- Lapák štěrků celkové délky 7,35 m, šířky 1,3 m, hloubky 5,18m včetně vstupních komínů a 

nového potrubí délky 6 m, uložený v pozemku parc. č. 2358/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 72/16/VH/K  ze dne 10.6.2016 a 

vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace, lapáku štěrku a OK v ul. Lhotská” ORG 

7285, v pořizovací ceně 2,277.328,64 Kč. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev.č.2712/2016/MJ ze dne 

24.10.2016 a kupní smlouvou ev.č.2808/2016/MJ ze dne 2.11.2016, a to: 
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- Jednotná kanalizace DN 300 včetně kanalizačních šachet celkové délky 212,1 m, uložená v 

pozemcích parc. č. 253/2, parc. č. 253/14, parc. č. 253/23, parc. č. 421/15, všechny v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním rozhodnutím č. 1180/04 ze 

dne 10.11.2004 a vybudována v rámci stavby “Příprava území pro výstavbu 10 RD Ostrava - 

Hladnov, II. etapa”, v pořizovací ceně 735.490,00 Kč. 

- Vodovodní řad PE D 90 a PE D 110 včetně 2 kusů podzemních hydrantů celkové délky 

172,67 m, uložený v pozemcích parc. č. 10/9, parc. č. 1523, parc. č. 1526/1, parc. č. 1526/6, 

parc. č. 1526/7, všechny v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č. 43/16/VH ze dne 7.4.2016 a vybudována v rámci stavby “Výstavba 

inženýrských sítí, Nová Bělá”, v pořizovací ceně 1,00 Kč. 

  

2) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh na uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě a smlouvě o výkonu 
činnosti odborného lesního hospodáře, návrh na uzavření dohody o 
úhradě za bezesmluvní užívání 
  
Usnesení číslo: 05422/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 7 k nájemní smlouvě a smlouvě o výkonu činnosti 

odborného lesního hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ ze dne 20.12.2007, ve znění dodatků                

č. 1 - č. 6 

se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, A. Brože 

2/3124, PSČ 700 30, IČO 258 16 977 

kterým dojde ke změně v: 

- Příloze č. 1 smlouvy - seznam pozemků 

- čl. III. Nájemné, a to ke změně výše nájemného: 
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pozemky za nájemné ve výši 283,50 Kč/ha/rok tj. 320.946,80 Kč ročně + DPH v zákonné výši 

budovy za nájemné ve výši 45.354,60 Kč 

- čl. VI. Činnost odborného lesního hospodáře, a to k navýšení platby za tuto činnosti z částky 

308.476,- Kč + DPH v zákonné výši na částku ve výši 491.733,50 Kč ročně + DPH v zákonné 

výši (tj. 434,36 Kč/ha/rok) 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 

 

2) rozhodla 

  
na straně věřitele uzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání částí pozemku parc. č. 

4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 75 m2 a části B o výměře 

18 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností GF FIXPRO DEVELOPMENT, a. s., se sídlem Denisova 639/2, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 278 23 989, 

dle které uhradí dlužník za bezesmluvní užívání částí pozemku za období od 1.5.2016 do 

31.10.2016 částku ve výši 65,- Kč/m2/měsíc, což za dobu užívání činí celkem 36.270,- Kč 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy formou uzavření 
dodatků 
  
Usnesení číslo: 05423/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 1631/2014/MJ ze dne 25.6.2014, jejímž 

předmětem je pronájem části pozemku p. p. č. 971/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře           

6 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 
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- čl. V. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2019 

- čl. VI. Práva a povinnosti smluvních stran, a to k doplnění podmínek stanovených odborem 

dopravy 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 

 

 

 

2) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2336/2006/MJ ze dne 28.12.2006, jejímž 

předmětem je pronájem nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- pozemek p. p. č. 93/6 - ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek p. č. st. 4556 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 

- čl. V. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2017 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem 
pozemku v k.ú. Kunčice nad Ostravicí 
  
Usnesení číslo: 05424/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ev.č. 2965/2015/OI (evid.č. pronajímatele 

34/15, VS 6358003415)  ze dne 24.11.2015 na pronájem části pozemku parc.č. 71, 

ostatní plocha, dráha, o výměře 1m2  v  k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, z důvodu 

změny bankovního spojení pronajímatele, 
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a to se  Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, 

Dlážděná 1003/7,  

 s účinností od 01.01.2017, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh dohody o skončení nájmu bytu zvláštního určení bezbariérového 
charakteru č. 12, Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 05425/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu zvláštního určení 

bezbariérového charakteru č.12, který je situován ve 4.NP domu č.p. 3033, který je součástí 

pozemku parc.č. 126/2, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, (ul. Horní č.or. 102) s nájemcem 

Zxxxxxxx Rxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxx xxxx/xxx, xxx xx xxxxxxx-xxxx xxx, 

k datu 31.12.2016, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05426/RM1418/78 

(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 VN 22 kV a podzemního kabelového vedení NN 
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0,4 kV včetně jisticí skříně k částem pozemků: 

parc.č. 46/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 46/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 55/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 55/6 - ostatní ploha, zeleň, 

parc.č. 55/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 879/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 887/3 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 887/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 894/4 - ostatní plocha, zeleň 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na přijetí veřejného osvětlení v k.ú. Poruba, obec Ostrava od 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o. a uzavření převodní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 05427/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o převzetí veřejného osvětlení realizovaného v rámci stavby “Silnice I/11 Ostrava, prodloužená 

Rudná - hranice okresu Opava”, jako stavební objekt SO 433 Veřejné osvětlení MUK 

Rudná. Jedná se o veřejné osvětlení, které se nachází kolem zprovozněných komunikací tj. 

úsek silnice II/647 - ul. 17. listopadu a nově vybudovaná rampa z ul. 17. listopadu na ul. 

Rudnou. Popis rozsahu zařízení veřejného osvětlení v pozemcích v k.ú. Poruba, obec Ostrava: 

• jedná se o 26 osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení včetně kabelového vedení veřejného  

osvětlení, umístěné v pozemcích parc.č. 2949/6, 3011/123 a 2950/1, 

• přípojka NN RVO 935 napojená ze stávající rozpojovací skříně PRIS na ulici Záhumenní 

kabelem AYKY 4Bx70, umístěná v pozemcích parc.č. 2950/8, 2950/2 a 2949/6, 

• přívodní kabel z rozváděče RVO 935 do rozváděče RVOO935/1, umístněný v pozemcích 

parc.č. 2949/6, 3011/103, 3011/108, 3011/109, 3011/110, 3011/111, 3011/113, 3011/114, 

3011/123, 3011/128, 2950/1, 
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a uzavření převodní smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

převodce 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

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

IČO: 659 93 390 

DIČ: CZ659 93 390 

jedná se o bezúplatný převod 

  

 
RM_M 58 
Stanovisko k realizaci záměru výstavby a provozování podporovaných 
bytů v lokalitě ul. Petra Křičky, Moravská Ostrava a Přívoz, dle 
podmínek programu “Podpora bydlení”, podprogram “Podporované 
byty” pro rok 2017 Ministerstva pro místní rozvoj 
  
Usnesení číslo: 05428/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost právnické osoby JANKO Projekt s.r.o., Albrechtická 807/16, Krnov - Pod Bezručovým 

Vrchem, 794 01, IČO: 03872394, zastupující investora a provozovatele ALKI s.r.o., 

Štěrboholská 1476/85,102 00, Praha - Hostivař, IČO: 61947113 dle předloženého materiálu 

ve věci vydání stanoviska obce k realizaci záměru výstavby a provozování 23 podporovaných 

bytů pro seniory a zdravotně postižené občany na pozemku parc.č. 2727/50 k.ú. Moravská 

Ostrava na ul. Petra Křičky 3106, Moravská Ostrava, dle podmínek vyhlášené výzvy pro rok 

2017 v rámci programu “Podpora bydlení”, podprogramu 117D064 “Podporované byty”, 

dotační titul “Pečovatelské byty”, vyhlašovatele Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

  

2) souhlasí 

  
s realizací záměru vzniku a provozování podporovaných bytů na pozemku parc.č. 2727/50 k.ú. 

Moravská Ostrava na ul. Petra Křičky 3106, Moravská Ostrava, dle bodu 1) tohoto usnesení 
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RM_M 59 
Informace o majetkoprávním vypořádání staveb ve vlastnictví 
právnických osob umístěných na částech pozemku ve vlastnictví SMO 
parc.č. 2634/8 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Návrh na záměr 
výpůjčky části pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 05429/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
požadavek Generálního finančního ředitelství, se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1,            

IČO: 72080043 a Ostravských vodáren a kanalizací, a.s. se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673 

k návrhům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

 

  

2) rozhodla 

  
že město němá záměr vypůjčit 

část pozemku parc.č. 2634/8, ost. plocha - jiná plocha o výměře 868 m2 v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 6, a to formou změny uzavřené “Smlouvy o výpůjčce” 

ev.č. 02973/1999/MJ ze dne 18. 5. 1999 a to tak, že se prodlouží doba výpůjčky. 

  

 
RM_M 62 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy (Radniční stravovací komplex na 
Prokešově náměstí 8) 
  
Usnesení číslo: 05430/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele o uzavření pachtovní smlouvy s právnickou osobou 

GOLIS, spol. s.r.o., 

se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Masná 1752/6, PSČ 70200, IČO: 25832484, 

jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova čp. 1803, která je kulturní památkou, v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, a to: 

Radniční restauraci včetně vybavení, která je umístěná: 

• v 1. podzemním podlaží prostory o celkové výměře    218,80 m2 

(skladové prostory a zázemí pro zaměstnance), přesná specifikace je uvedená v příloze č. 1 

smlouvy 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 50/84  

• v 1. nadzemním podlaží prostory o celkové výměře 1.114,99 m2 

(restaurace s kuchyní se zázemím), přesná specifikace je uvedená v příloze č. 2 smlouvy 

• část pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2030 m2 

(Zahradní restaurace a dětské hřiště s pískovištěm, dopadovou plochou kolem herních prvků, 

věží se skluzavkou, lanovým parkurem ze třech elementů, houpadlem na pružině Čtyřlístek, 

multifunkční sestavou a vahadlovou houpačkou se sedátky), přesná specifikace je uvedená v 

příloze č. 3 smlouvy 

Radniční bufet včetně vybavení, který je umístěný: 

• v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 123,40 m2 

(bufet se zázemím), přesná specifikace je uvedená v příloze č. 4 smlouvy 

součástí pachtu je inventář, jehož přesná specifikace je uvedená v příloze č. 5 smlouvy, 

na dobu neurčitou, za pachtovné ve výši 395.304,00 Kč/rok, které je stanoveno v režimu de 

minimis, za účelem provozování restaurace, bufetu a závodního stravování, 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně propachtovatele neuzavřít pachtovní smlouvy, jejímž předmětem je 

pacht části pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 

1803, která je kulturní památkou, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

Radniční restauraci včetně vybavení, která je umístěná: 

• v 1. podzemním podlaží prostory o celkové výměře    218,80 m2 

(skladové prostory a zázemí pro zaměstnance), přesná specifikace je uvedená v příloze č. 1/1 

předloženého materiálu  

• v 1. nadzemním podlaží prostory o celkové výměře 1.114,99 m2 

(restaurace s kuchyní se zázemím), přesná specifikace je uvedená v příloze č. 1/2 předloženého 

materiálu 

• část pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2030 m2 

(Zahradní restaurace a dětské hřiště s pískovištěm, dopadovou plochou kolem herních prvků, 

věží se skluzavkou, lanovým parkurem ze třech elementů, houpadlem na pružině Čtyřlístek, 

multifunkční sestavou a vahadlovou houpačkou se sedátky), přesná specifikace je uvedená v 

příloze č. 1/3 - 1/6 předloženého materiálu 

Radniční bufet včetně vybavení, který je umístěný: 

• v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 123,40 m2 

(bufet se zázemím), přesná specifikace je uvedená v příloze č. 1/7 předloženého materiálu 

součástí pachtu je inventář, 

za účelem provozování restaurace, bufetu a závodního stravování, 

s těmito subjekty: 
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Karel Zajíc, IČO: 73280968 a Vladimíra Horáčková, IČO: 74835459 

Prominence invest a.s., IČO: 24793540 

Tomáš Crla, IČO: 12473057 

Ristorante La Strada, s.r.o., IČO: 28571614 

dle jejich žádostí dle příloh č. 3, 4, 5 a 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 68 
Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem 2 bytů zvláštního 
určení bezbariérového charakteru v domě na ul. Horní 3033/102, 
Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 05431/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu o pronájem bytu zvláštního určení 

 bezbariérového  charakteru  č.13 v bytovém domě č.p. 3033, který je součástí pozemku 

parc.č. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,  s žadatelkou 

Dxxxxxx Vxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxx xxxx/xxx, xxxxxx-xxxxx xxx, 

na dobu určitou od 01.01.2017 do 31.12.2019, 

za měsíční nájemné v celkové  výši 3.758,-Kč, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu o pronájem bytu zvláštního určení 

 bezbariérového  charakteru č.17 v bytovém domě č.p. 3033, který je součástí pozemku parc.č. 

126/2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,  s žadatelem 

Jxxxxxx Txxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxx xxxxx/xxx, xxxxxx-xxxxx xxx, 

na dobu určitou od 01.01.2017 do 31.12.2019, 
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za měsíční nájemné v celkové  výši 2.491,-Kč, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření smluv o budoucích služebnostech inženýrských sítí 
týkajících se staveb zahrnutých do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05432/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou 

“Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B IV. a V. etapa” mezi budoucím povinným Českou 

republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 

IČO 01312774 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je provedení kanalizace na  části pozemku parc. č. 1655/1 v kat. ú. Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníky Dxxxxxxx Uxxxxx a Mxxxxxx 

Fxxxxxx Uxxxx oba bytem xx xxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxx-xxxxxxx xxxxxx 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je provedení kanalizace na části pozemku parc. č. 3384/3 v kat. ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníky Ing. Vxxxxxx Pxxxxxx a               

Ing. Vxxxxxxx Pxxxxxx, oba bytem xx xxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxx-xxxxx xxxxxx 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je provedení kanalizace na  částech pozemků parc. č. 3386 a parc. č. 3283/11 v kat. 

ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Odkanalizování Heřmanice, spádové oblasti ulic Vrbická - Záblatská” 

mezi vlastníkem Jxxxxxx Sxxxxxx, Zxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx-xxxxxx 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je provedení kanalizace na  části pozemku parc. č. 31/1 a parc. č. 31/2 v kat. ú. 

Heřmanice, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300” mezi vlastníkem Tesco Stores ČR a.s., 

Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha, IČO: 45308314 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je provedení vodovodu na částech pozemků parc. č. 190/39 a parc. č. 190/41 v kat. 

ú. Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi vlastníky JUDr. 

Jxxxx Dxxxxx, a JUDr. Zxxxxx Dxxxxxxx oba bytem xxxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxxx 
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a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je provedení kanalizace na části pozemku parc. č. 1166 v kat. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi vlastníky Dxxxxx 

Hxxxxxx nar.xxxx, Lxxxxx Hxxxxxx nar.: xxxx a Dxxxxxx Hxxxxxx nar.:xxxx, všichni bytem 

xxxxxxxxx xxx/x, xxxxx xxxx xxx xx xxxxx 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je provedení kanalizace na části pozemku parc. č. 106/1 v kat. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2504/2015/OI/ZFUN ze dne 
19.10.2015 na realizaci stavby “Zvýšení protipovodňové ochrany města 
- ul. U Hrůbků” 
  
Usnesení číslo: 05433/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

2504/2015/OI/ZFUN ze dne 19.10.2015 na realizaci stavby “Zvýšení protipovodňové ochrany 

města - ul. U Hrůbků” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigrovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.01.2017 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 12 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1470/2015/OI/ZFUN 
ke stavbě “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové 
rekonstrukce komunikace, chodníků na ul.Tvorkovských” 
  
Usnesení číslo: 05434/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01265/RM1418/21 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1470/2015/OI/ZFUN ze dne 09.06.2015 mezi 

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

zhotovitelem AWT Rekultivace a.s., se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední 

Suchá, IČO: 47676175 dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti)” 
a “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se stavbami odboru 
investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05435/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
 o uzavření ”Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti)”  v souvislosti se stavbou 

“Nová Karolina - Nová ulice Porážková SO 460 Stranová přeložka kabelů SŽDC v km 1,910-

1,960 (kabel SŽDC, s.o.)” mezi povinným: 

České dráhy, a.s. 

se sídlem: Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, 110 15 

IČO: 70994226 

a 

oprávněným: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 

IČO:  70994234 

a 
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investorem: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 1800/1 v k.ú. 

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

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezka, Počáteční, 

Slezskoostravský hrad” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 4124/1 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č.4  předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezka, Počáteční, 

Slezskoostravský hrad” mezi vlastníkem: 

Advanced World Transport a.s. 

se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 47675977 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 5653  v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č.5  předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 44 
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z 
evidence investičního odboru 
  
Usnesení číslo: 05436/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z evidence investičního odboru v 

celkové pořizovací ceně 4 697 456,00 Kč dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

   

likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice č.1, 2 a 

3/2007” schválené radou města, vydanou odbory majetkovým a financí a rozpočtu v lednu 

2007 ve složení: 

předseda:  Ing. Radek Muťka, odbor investiční 

členové:     Ing. Bohuslav Gembík, odbor investiční 

                  Ing. Helena Pirníková, odbor financí a rozpočtu 

                  Ing. Ivana Svobodová, odbor financí a rozpočtu 

                  Ing. Kateřina Korpasová, odbor investiční 

 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Cyklostezka Polanka nad Odrou - žel. přejezd, ul.           
K Pile (PD, IČ, AD)”, poř. č. 224/2016 
  
Usnesení číslo: 05437/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu 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 při přípravě projektové 

dokumentace stavby “Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile”, v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Karlín 

IČO: 45797170 

za cenu nejvýše přípustnou 349.000,- Kč bez DPH 
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RM_M 45 
Návrh na odpis pohledávky statutárního města Ostravy v rámci stavby 
6024 “Komunitní centrum Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 05438/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 7515/RM1014/100 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě pod č.j. 118 C 12/2014 - 85 ze dne 

20.05.2016 o odpisu pohledávky statutárního města Ostravy ve výši 408 672,04 Kč vůči 

společnosti SAFETY PRO s.r.o., IČO: 28571690 se sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779 00 

Olomouc v rámci stavby 6024 “Komunitní centrum Ostrava” 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Výstavba technické infrastruktury osady Janová - 
Polanka n. Odrou”, poř. č. 149/2016 
  
Usnesení číslo: 05439/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04803/RM1418/69 

k usnesení č. 04477/RMm1418/12 

  
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 “Výstavba technické infrastruktury osady Janová 

- Polanka n. Odrou”, k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, s uchazečem, který předložil svou 

nabídku pod poř. č. 2: 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 45274924  

za cenu nejvýše přípustnou 19.798.674,17 Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. 
Martínka”, poř. č. 214/2016 
  
Usnesení číslo: 05440/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném  znění, na realizaci stavby 

„Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka“ v  k. ú. Vítkovice a 

Hrabůvka, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení   

členové:   

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční   

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

náhradníci:   

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

4. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční 
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5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí zabezpečit veškeré potřebné úkony 

této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2017 

 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 podpisu smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken”,                    
poř. č. 196/2015 
  
Usnesení číslo: 05441/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02770/RM1418/40 

k usnesení č. 04609/RM1418/66 

k usnesení č. 1303/ZM1418/19 

  

Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby “Nová radnice - 

rekonstrukce fasády a oken”, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z důvodů uvedených v 

předloženém materiálu uchazeče, který podal svou nabídku pod poř. č. 3: 

Sdružení Nová radnice Ostrava 

INTOZA s.r.o. (vedoucí účastník) 

se sídlem: Varšavská 1583/99, Hulváky, 709 00  Ostrava 

IČO: 25873261 

a 
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JM Mrňka s.r.o. (účastník) 

se sídlem: 28. října 770/6, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 

IČO: 03319989 

  

2) 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 “Nová radnice  - rekonstrukce fasády a oken”, v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o. 

se sídlem: Rožmitál pod Třemšínem, Bezděkovská 467, PSČ 262 42 

IČO: 28491670 

za cenu nejvýše přípustnou 78.372.480,57 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Odkanalizování MOb Polanka nad Odrou, 4. etapa, 
část I - Pasport”, poř.č. 206/2016 
  
Usnesení číslo: 05442/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování 

pasportu stávajících kanalizačních stok pro stavbu “Odkanalizování MOb Polanka nad Odrou 

4. etapa - část I” v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s dodavatelem: 

Ing. Pavel Tyma 

se sídlem: Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO: 72970898 

za cenu nejvýše přípustnou 552 000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 12 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na realizaci akce ORG 4098 “Rekonstrukce veřejného osvětlení se 
sítí NN ul. U Lesa”, v městském obvodu Ostrava - Jih a Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 05443/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

4098 “Rekonstrukce veřejného osvětlení se sítí NN ul. U Lesa”, v městském obvodu Ostrava - 

Jih a Stará Bělá za cenu nejvýše přípustnou 161 200,- Kč (bez DPH), se zhotovitelem: ARPEX 

MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, Ostrava - Přívoz, PSČ 702 00, IČO 26809559, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 13 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na zajištění přípravy akcí “Osvětlení přechodu 
pro chodce na ulici Novoveská u ul. Strmá” v městském obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky a a “Rekonstrukce VO Muzejní” v městském 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v rámci ORG 4042 
  
Usnesení číslo: 05444/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zajištění projektové a inženýrské přípravy akce “Osvětlení přechodu pro chodce na ul. 

Novoveská u ul. Strmá” v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky a akce “Rekonstrukce 

VO Muzejní”  v městském obvodu  Moravská Ostrava a Přívoz za cenu nejvýše přípustnou 232 

400,- Kč ( bez DPH ), se zhotovitelem : PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/19, 712 00 Ostrava - 

Muglinov, IČO 27767931, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 63/84  

RM_VZ 23 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici 
Krásnopolská (PD+AD)”, poř. č. 205/2016 
  
Usnesení číslo: 05445/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro vydání 

stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby vč. Plánu 

BOZP a výkonu autorského dozoru při stavbě “Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace 

v ulici Krásnopolská”, v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

se společností: 

Báňské projekty Ostrava, a.s. 

se sídlem: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava 

IČO: 60792841 

za cenu nejvýše přípustnou 794.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 24 
Veřejná zakázka “Demolice bytových domů ul. Verdiho 2,4”, poř. č. 
244/2016 
  
Usnesení číslo: 05446/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na  realizaci 

stavební akce „Demolice bytových domů ul. Verdiho 2,4” v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

DAV, a.s. 

se sídlem: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava 

IČO: 00575381 

za cenu nejvýše přípustnou 2.339.755,00 Kč bez DPH 
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RM_M 8 
Předchozí souhlas rady města k převodu a prodeji nemovitostí svěřené 
městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 05447/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k převodu a  prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a) obecně závazné vyhlášky 

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

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci 
veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 05448/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Soutěžní podmínky otevřené anonymní architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci 

veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě, ve znění zapracovaných připomínek vznesených 

soutěžní porotou a Českou komorou architektů dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) vyhlašuje 

  
dne 14.12.2016 otevřenou anonymní architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci 

veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě 

  

 
RM_M 57 
Návrh na přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu 
  
Usnesení číslo: 05449/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 04453/RM1418/65 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
rozhodnout o přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 

od poskytovatele: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15  Praha 1 

na projekt “Územní studie č. 02/2015/Z/SV” ze specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a 

uplatňování dokumentů územního rozvoje, výzva č. 9 Územní studie dle podmínek viz. příloha 

č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi  

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

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 25.01.2017 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
3) ukládá 

   

Magistrátu města Ostrava - útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 28.04.2017 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Architektonická studie - Nové Lauby”, poř. č. 236/2016 
  
Usnesení číslo: 05450/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování 

architektonické studie pro budoucí využití proluky nazvané “Nové Lauby”, která se nachází v 

centrální části Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI, s.r.o. 

se sídlem: S. K. Neumanna 2004/10, 182 00 Praha 8 

IČO: 25794591 

za cenu nejvýše přípustnou 740.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 1 
Přehled projektů pro poskytnutí finančního daru v rámci projektu 
„Koruna ze vstupu“ a návrh na snížení neinvestičního příspěvku na 
provoz Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05451/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přehled projektů pro poskytnutí finančního daru v rámci projektu „Koruna ze vstupu“ dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o snížení neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Zoologickou 

zahradu Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem Michálkovická 197,       

710 00 Ostrava na rok 2016 o 518 tis Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í  neinvestiční příspěvky na ORJ 190 

na § 3741, pol. 5331, ORG 4270                                                o                 518 tis. Kč 

- z v y š u j e   účelová rezerva na ORJ 190 

na § 6409, pol. 5901                                                                    o                 518 tis. Kč 

- z v y š u j í  převody z rozpočtových účtů na ORJ 120 
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na § 6330, pol. 4134                                                                    o               518 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5345                                                                    o               518 tis. Kč 

  

4) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem 

Michálkovická 197, 710 00 Ostrava o 518 tis. Kč pro rok 2016 

  

6) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu zajistit převedení finančních prostředků ve výši 517 722,- na zvláštní 

účet určený výhradně pro účely projektu „Koruna ze vstupu“  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 25 
Změna charakteru části transferu poskytnutého na realizaci projektu 
“Zahrada novostavby mateřské školy ul. Stanislavského” 
  
Usnesení číslo: 05452/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně charakteru části účelového transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 45.980 Kč, poskytnutého usnesením rady města č. 4120/RM1418/61 ze dne 07. 06. 2016 

městskému obvodu Svinov na realizaci projektu “Zahrada novostavby mateřské školy ul. 

Stanislavského”, z neinvestičního na investiční dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 

důvodové zprávy 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- snižují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 522 ....................... o 46 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 622 ....................... o 46 tis. Kč 

u městského obvodu Svinov: 

- snižují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 522 ......................................... o 46 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ........................................................... o 46 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 622 ......................................... o 46 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ........................................................... o 46 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 05453/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
80 
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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 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: 31.12.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 26 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 05454/RM1418/78 

(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, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24 a 25 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. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Zpracování lesních hospodářských osnov”, poř. č. 
246/2016 
  
Usnesení číslo: 05455/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

lesních hospodářských osnov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. 

se sídlem: Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 

IČO: 25351079 

za jednotkovou cenu nejvýše přípustnou  533,- Kč bez DPH/1 ha 

  

 
RM_M 28 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání ze dne 12.4.2016 
na zajištění produktů Oracle s Ministerstvem vnitra 
  
Usnesení číslo: 05456/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání ze dne 12. 4. 2016 s Českou 

republikou - Ministerstvem vnitra se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, 

IČO 00007064, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání ze dne 12.4.2016 
na zajištění produktů Cisco Systems s Ministerstvem vnitra 
  
Usnesení číslo: 05457/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání ze dne 12. 4. 2016 s Českou 

republikou - Ministerstvem vnitra se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, 

IČO 00007064, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Prováděcí smlouva na technickou podporu produktu VMware se spol. 
MERIT GROUP a. s. 
  
Usnesení číslo: 05458/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření prováděcí smlouvy č.16 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům 

VMware a souvisejících služeb ze dne 29. 9. 2016 se spol. MERIT GROUP a.s. se sídlem 

Březinova 136/7, 772 00 Olomouc, IČO: 64609995 za cenu 132.062,18 Kč bez DPH dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Informační koncepce města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05459/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Informační koncepci města Ostravy - Dlouhodobé řízení ISVS, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 60 
Návrh na uzavření Licenční smlouvy o užití Digitálního modelu povrchu 
ČR mezi statutárním městem Ostrava a organizační složkou státu 
Česká republika - Zeměměřický úřad, IČO: 6045 8500 
  
Usnesení číslo: 05460/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Licenční smlouvy o užití Digitálního modelu povrchu ČR mezi statutárním městem 

Ostrava a a organizační složkou státu Česká republika - Zeměměřický úřad, IČO: 6045 8500, 

Pod sídlištěm 1800/9, P.O.Box 21, 182 11 Praha 8 

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Smlouva o poskytování služby telekonference se spol. K2 atmitec s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05461/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služby se 

spol. K2 atmitec s.r.o. se sídlem: Koksární 1097/7, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42767717 za 

cenu 191.760,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 17 
Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro projekty “Koncepce bydlení a 
její pilotní ověření ve městě Ostrava” a “Prevence ohrožení rodiny ve 
městě Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 05462/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v části A a B veřejné zakázky “Pořízení výpočetní 

techniky” a o uzavření kupní smlouvy se společností Vidaron a.s. se sídlem                           

Rudé armády 651/19a, 733 01 Karviná Hranice, IČO 28633652, za cenu nejvýše přípustnou 

86 090,00 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
o zrušení části C veřejné zakázky “Pořízení výpočetní techniky” z důvodu dle důvodové 

zprávy 
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RM_M 61 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 05463/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Domov Čujkovova o 3 200 tis.Kč 

Dětské centrum Domeček o 165 tis.Kč 

  

2) schvaluje 

  
odpisový plán příspěvkové organizace PLATO na rok 2016 včetně výjimek dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o změně charakteru části investiční dotace ve výši 34 tis.Kč, která byla schválena městskému 

obvodu Slezská Ostrava na akci “Bezpečnostní opatření včetně instalace a doplnění systémů 

technické ochrany v mateřských a základních školách”, a to na dotaci neinvestiční 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13010 o 40 tis.Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 29004 o 13 tis.Kč (A.7.) 

- neinvestiční transfery přijaté od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 313, org. 84000000 o 75 tis.Kč (A.3.) 

                                      ÚZ 201 o 165 tis.Kč (A.4.) 

                                      ÚZ 13307 o 161 tis.Kč (A.5.)  

                                      ÚZ 134 o 20 tis.Kč (A.6.)  
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- běžné výdaje 

na § 4339, pol. 5139, ORJ 180, ÚZ 13010 o 40 tis.Kč (A.1.) 

(A.3.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 313, org. 84000000, pol. 5011 o 54 tis.Kč 

                                                                                   pol. 5031 o 15 tis.Kč 

                                                                                   pol. 5032 o 6 tis.Kč  

na § 1037, pol. 5219, ORJ 190, ÚZ 29004 o 13 tis.Kč (A.7.) 

(C.1.) na ORJ 132, § 6171, pol. 5499, org. 8939 o 10 tis.Kč 

                                                             org. 8940 o 50 tis.Kč 

                                                             org. 8943 o 5 tis.Kč 

(C.2.) na ORJ 135, § 6211, pol. 5011 o 150 tis.Kč 

                                            pol. 5031 o 40 tis.Kč 

                                            pol. 5032 o 10 tis.Kč 

                               § 6112, pol. 5023 o 60 tis.Kč 

                                            pol. 5031 o 25 tis.Kč 

                                            pol. 5032 o 35 tis.Kč 

                              § 4349, pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 59 tis.Kč 

                                                                                      org. 95000000 o 31 tis.Kč 

                                                            ÚZ 104113013, org. 94000000 o 7 tis.Kč 

                                                                                      org. 95000000 o 4 tis.Kč 

                                                            ÚZ 7606, org. 94000000 o 3 tis.Kč 

                                                                            org. 95000000 o 2 tis.Kč 

(C.4.) na ORJ 135, § 3299, org. 85000001, ÚZ 103133063, pol. 5011 o 36 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 9 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 4 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103103639, pol. 5011 o 18 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 5 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 2 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103533063, pol. 5011 o 306 tis.Kč  

                                                                                                pol. 5031 o 77 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 28 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 230, § 2321, pol. 5171, org. 7340 o 140 tis.Kč 

                               § 3635, pol. 5169 o 100 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 5171 o 1 000 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 5171 o 2 200 tis.Kč 

(C.6.) na ORJ 135, § 4399, pol. 5011, ÚZ 13015 o 51 tis.Kč 

                               § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011 o 56 tis.Kč 

               ORJ 130, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5173 o 10 tis.Kč 

                                                              pol. 5133 o 20 tis.Kč     

(C.7.) na ORJ 137, § 3612, pol. 5161 o 5 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 5137, ÚZ 93 o 3 tis.Kč 

                                            pol. 5137 o 22 tis.Kč             

(C.8.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5133 o 15 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 600 tis.Kč 

                                            pol. 5173 o 5 tis.Kč 

                                            pol. 5151 o 20 tis.Kč 

                                            pol. 5152 o 30 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 90 tis.Kč 
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                                            pol. 5192 o 52 tis.Kč 

(C.9.) na ORJ 136, § 3412, pol. 5169 o 4 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 5152 o 50 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 46 tis.Kč 

                               § 3745, pol. 5164 o 1 tis.Kč 

                               § 4376, pol. 5169 o 40 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 150 tis.Kč 

                               § 5519, pol. 5137 o 20 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 2 tis.Kč 

na § 2141, pol. 5175, ORJ 221 o 20 tis.Kč (C.11.) 

(C.12.) na ORJ 130, § 6171, org. 6000, pol. 5137 o 25 tis.Kč 

                                                               pol. 5156 o 10 tis.Kč 

                                                               pol. 5167 o 5 tis.Kč 

                                                               pol. 5171 o 80 tis.Kč  

na § 3639, pol. 5362, ORJ 120 o 297 tis.Kč (E.1.) 

- kapitálové výdaje 

(C.5.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7340 o 501 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7340 o 164 tis.Kč  

                               § 2212, pol. 6121, org. 3106 o 11 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8179 o 103 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6111, org. 7330 o 343 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7231 o 65 tis.Kč 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 136 o 1 tis.Kč (C.9.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 165 tis.Kč (A.4.) 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 161 tis.Kč (A.5.) 

na § 3233, pol. 5336, ORJ 140, ÚZ 134, org. 81 o 20 tis.Kč (A.6.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 503 o 34 tis.Kč (C.10.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 200 tis.Kč (C.3.) 

                                                  o 165 tis.Kč (A.4.)  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5499, ORJ 132, org. 8934 o 65 tis.Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5424 o 200 tis.Kč 

                               § 6112, pol. 5021 o 120 tis.Kč 

                               § 4349, pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 59 tis.Kč 
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                                                                                       org. 95000000 o 31 tis.Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 7 tis.Kč 

                                                                                       org. 95000000 o 4 tis.Kč 

                                                             ÚZ 7606, org. 94000000 o 3 tis.Kč 

                                                                             org. 95000000 o 2 tis.Kč            

(C.5.) na ORJ 230, § 3635, pol. 5166 o 100 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 5169 o 1 001 tis.Kč 

(C.6.) na ORJ 130, § 4399, pol. 5167, ÚZ 13015 o 1 tis.Kč 

               ORJ 135, § 4399, pol. 5021, ÚZ 13015 o 50 tis.Kč 

               ORJ 180, § 4329, pol. 5169, ÚZ 13011 o 50 tis.Kč 

               ORJ 133, § 4329, pol. 5137, ÚZ 13011 o 36 tis.Kč  

(C.7.) na ORJ 137, § 3612, pol. 5171 o 30 tis.Kč 

(C.8.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5132 o 5 tis.Kč 

                                            pol. 5134 o 35 tis.Kč 

                                            pol. 5137 o 35 tis.Kč 

                                            pol. 5153 o 40 tis.Kč 

                                            pol. 5154 o 50 tis.Kč 

                                            pol. 5156 o 50 tis.Kč 

                                            pol. 5162 o 50 tis.Kč 

                                            pol. 5166 o 10 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 120 tis.Kč  

                                            pol. 5424 o 140 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 52 tis.Kč 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 136 o 314 tis.Kč (C.9.) 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 20 tis.Kč (C.11.) 

na § 6112, pol. 5173, ORJ 130 o 120 tis.Kč (C.12.) 

- kapitálové výdaje 

(C.5.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7285 o 620 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7298 o 164 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7282 o 21 tis.Kč   

                               § 3631, pol. 6121, org. 4098 o 11 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 103 tis.Kč  

                               § 2310, pol. 6125, org. 7330 o 342 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7085 o 2 200 tis.Kč 

                                                             org. 7328 o 65 tis.Kč  

na § 5311, pol. 6125, ORJ 270 o 225 tis.Kč (C.8.) 

- neinvestiční transfery 

(C.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5331, org. 37 o 1 800 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 5331, org. 37 o 1 400 tis.Kč 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 165 tis.Kč (A.4.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 603 o 34 tis.Kč (C.10.) 
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s n i ž u j e  

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 297 tis.Kč (E.1.) 

- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3639 o 485 tis.Kč (C.4.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.2.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13305 o 190 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 190 tis.Kč  

Městský obvod Slezská Ostrava (A.2., C.10.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13305 o 373 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 373 tis.Kč  

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 503 o 34 tis.Kč 

- sníží  převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 34 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Bezpečnostní opatření ve škkolských objektech 

na § 311x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 34 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 6910 - bezpečnostní opatření ve školských objektech 

na § 311x, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 34 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.2.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13305 o 284 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 284 tis.Kč  

Městský obvod Vítkovice (A.2.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13305 o 70 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 70 tis.Kč  

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

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13305 o 180 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 180 tis.Kč  

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru kanceláře primátora a 
odboru legislativního a právního k 1.1.2017 
  
Usnesení číslo: 05464/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
a) snížení počtu funkčních míst odboru kanceláře primátora z 33 na 32 

b) zvýšení počtu funkčních míst odboru legislativního a právního z 23 na 24 

s účinností od 1.1.2017 

  

 
RM_M 10 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05465/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Magistrátu  města 

Ostravy v rozsahu a způsobem dle důvodové zprávy -  fyzickou likvidací 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007  

pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 
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Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_M 3 
Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy a údržby na rok 2017 
pro Ozdravné centrum Ještěrka - majetku užívaného na základě 
koncesní smlouvy 2987/2009/ŠK/LPO ze dne 1.1.2010 
  
Usnesení číslo: 05466/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na základě návrhu společnosti  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 

6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691 s  Výhledovým plánem obnovy a údržby  

na rok 2017 pro Ozdravné centrum Ještěrka  dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na změnu ceny pro vodné a stočné v průmyslové zóně Mošnov 
pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05467/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem  společnosti  Severomoravské  vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 

709 45 Ostrava, jako provozovatele vodohospodářské infrastruktury, se změnou ceny pro 

vodné a stočné v průmyslové zóně Mošnov pro rok 2017 dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 13 
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů 
provozně souvisejících - SmVaK a Statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05468/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření “Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně 

souvisejících “ mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.                    

IČO: 45193665 a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,                         

IČO: 00845451 dle přílohy č.1  předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Plynová, tlaková a tepelná zařízení v objektech SMO”, 
poř. č. 235/2016 
  
Usnesení číslo: 05469/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provádění 

kontroly, revizí a servisní činnosti vyhrazených plynových, tlakových a tepelných zařízení 

umístěných v jednotlivých objektech statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

IGB Holding, a.s. 

se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO: 60792434 

za cenu nejvýše přípustnou 686.356,70 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Projekty - “Koncepce bydlení - pilotní ověření” a 
“Prevence ohrožení rodiny” - kancelářské vybavení”, poř. č. 218/2016 
  
Usnesení číslo: 05470/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek k veřejné 

zakázce malého rozsahu “Projekty - “Koncepce bydlení - pilotní ověření” a “Prevence ohrožení 

rodiny” - kancelářské vybavení”, poř. č. 218/2016 ve složení: 
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členové: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 

Ing. Miroslava Sasínová - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci: 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

Mgr. Zdeněk Živčák - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Ing. Petra Macháčková - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  

 
RM_VZ 10 
Provádění úklidových prací v objektech útulku pro psy v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 05471/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

úklidových prací na pracovištích Útulku pro psy v roce  2017 se společností: 

Hadr & Kyblík Čechy s.r.o., 

Sídlo: Serafinova 580/37, 719 00  Ostrava-Kunčice, 

IČO: 28580460 

za ceny  uvedené v předloženém návrhu 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Úklidové práce v objektu bývalé UB”, poř. č. 231/2016 
  
Usnesení číslo: 05472/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  výběru dodavatele a uzavření smlouvy na zajištění a provádění úklidových prací pro potřeby 

odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy v roce 2017 a 2018 v rozsahu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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FD Servis Clean s.r.o. 

Sídlo: Marty Krásové 4452/15, O – Poruba, 708 00 

IČO:   02820048 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém návrhu 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Ostraha objektů Městského stadionu”, poř. č. 
248/2016 
  
Usnesení číslo: 05473/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na zajištění ostrahy objektů Městského stadionu v 

Ostravě – Vítkovicích v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Bezpečnostní agentura ZIROS, s.r.o. 

Sídlo: ul. 4. května 217, Frýdek – Místek, PSČ 738 01 

IČO: 25390759 

za jednotkovou cenu uvedenou v předloženém návrhu 

  

 
RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Dodávka el. energie - letiště”, poř. č. 211/2016 
  
Usnesení číslo: 05474/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  výběru dodavatele a uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie a ostatních služeb 

(distribuce) do dvou areálových osvětlení v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

úpravou se společností: 

Letiště Ostrava, a.s.  

Sídlo: 742 51 Mošnov č.p. 401 

IČO:   26827719 
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za jednotkové ceny uvedené v předloženém návrhu 

  

 
RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Městský stadion - ošetřování fotbalového hřiště”, 
poř.č. 247/2016 
  
Usnesení číslo: 05475/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na ošetřování 

trávníku fotbalového hřiště na pozemku p.p.č. 553/54, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

se sídlem: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

IČO: 25911368 

 

A 

 

Zelený pažit s.r.o. 

se sídlem: Žákovská 842/27, 709 00 Ostrava - Hulváky 

IČO: 25367889 

vystupující pod názvem společnosti ARÉNA - PAŽIT 

za cenu nejvýše přípustnou 948 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 27 
Kontrola plnění usnesení rady města za období říjen 2016 
  
Usnesení číslo: 05476/RM1418/78 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 
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a) usnesení dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole 

plnění usnesení rady města 

  

 
• Tisková oprava - 
Oprava bodu 2) usnesení č. 5296/RM1418/76 z 29.11.2016 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
ORJ 140, § 3299, pol. 5137, org. 85000001, ÚZ 103533063 o 6 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 103133063 o 1 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 103103639 o 1 tis.Kč  

  

2) Správné znění: 

  
ORJ 130, § 3299, pol. 5137, org. 85000001, ÚZ 103533063 o 6 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 103133063 o 1 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 103103639 o 1 tis.Kč 

  

 
  
 
 


