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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 07.02.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05638/RM1418/82 RM_M 0 Schválení programu 82. schůze rady města konané 

dne 07.02.2017 

35 

05639/RM1418/82 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

45 

05640/RM1418/82 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

05641/RM1418/82 RM_M 27 Schválení investičního záměru rekonstrukce 

fotbalového areálu Bazaly 

45 

05642/RM1418/82 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

45 

05643/RM1418/82 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

45 

05644/RM1418/82 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

45 

05645/RM1418/82 RM_M 5 Zahájení přípravy a podání žádostí o dotace pro 

projekty Infrastruktura ZŠ I. v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

50 

05646/RM1418/82 RM_M 11 Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu             

pro projekt “Vybudování výtahu a bezbariérového 

WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-

Hrabůvka” ke spolufinancování z programu 

Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

sociálních služeb 2016-2020 

50 

05647/RM1418/82 RM_M 12 Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory              

v rámci Nadace Proměny Karla Komárka pro 

projekt Zámecký park 

50 

05648/RM1418/82 RM_M 13 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro 

projekty “Modernizace učeben ZŠ Bohumínská”, 

“Modernizace učeben ZŠ Pěší”, “Modernizace 

učeben ZŠ Chrustova” a “Modernizace učeben ZŠ 

Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova” 

50 

05649/RM1418/82 RM_M 28 Informace o podané žádosti o dotaci v rámci 

dotačního programu „Bezpečnostní dobrovolník” 

na projekt „Zvyšování bezpečnosti v městském 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky za přispění 

bezpečnostních dobrovolníků” 

50 

05650/RM1418/82 RM_M 16 Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace - Plán činnosti 2017 a uzavření dohody 

o provedení práce s ředitelkou organizace 

38 

05651/RM1418/82 RM_M 6 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 

“Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” včetně 

podmínek v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

 

38 
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05652/RM1418/82 RM_M 36 Objednávka opravy výsadeb poničených 

vandalismem v rámci projektu “Izolační zeleň 

města Ostrava - projekt 04” 

38 

05653/RM1418/82 RM_M 37 Objednávka opravy výsadeb poničených 

vandalismem v rámci projektů “Izolační zeleň 

města Ostrava - projekt 01”, “Izolační zeleň města 

Ostrava - projekt 02” a “Izolační zeleň města 

Ostrava - projekt 03” 

38 

05654/RM1418/82 RM_M 41 Souhlas se zapojením do mezinárodního projektu 

v rámci programu Horizont 2020 

38 

05655/RM1418/82 RM_M 43 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Národního 

programu Životní prostředí pro projekt “Zdravě       

po Ostravě” 

38 

05656/RM1418/82 RM_M 14 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Švýcarska ve dnech 11.-

16.02.2017 

01 

05657/RM1418/82 RM_M 15 Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní 

kampaně ´Vlajka pro Tibet´ a vyvěšení tibetské 

vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 

10.3.2017 

01 

05658/RM1418/82 RM_M 45 ”Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na 

Havlíčkově nábřeží” - návrh na mimosoudní 

vypořádání sporu 

28 

05659/RM1418/82 RM_MZP 1 Informace o způsobu vyřízení námitky k veřejné 

zakázce “Rekonstrukce ul. Českobratrská 

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

178/2016 

35 

05660/RM1418/82 RM_M 44 Program na poskytování peněžních prostředků             

z odvodů loterií a jiných podobných her včetně 

návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro 

poskytování peněžních prostředků 

86 

05661/RM1418/82 RM_M 8 Zahájení přípravy projektu Střediska volného času 

Ostrava Zábřeh, příspěvková organizace (IČO 

750805516), „Integrace handicapovaných a 

učebna pro řemeslné a technické obory” 

42 

05662/RM1418/82 RM_M 19 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Hrabová, Muglinov, Krásné Pole a 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05663/RM1418/82 RM_M 20 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv            

o zřízení služebností a dohody o zrušení smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

05664/RM1418/82 RM_M 21 Návrh na záměr města nedarovat pozemek v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, návrh na 

záměr města prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve 

Slezsku, obec Ostrava, návrh na záměr města 

neprodat pozemky v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 
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05665/RM1418/82 RM_M 22 Návrh nenabýt osvětlení na ulici Na Hrázi                  

v Ostravě - Martinově od společnosti Hruška, 

s.r.o. 

08 

05666/RM1418/82 RM_M 23 Návrh na vyřazení věci movité z výpůjčky HZS 

MSK Návrh na prodej věci movité obci Hraničné 

Petrovice a uzavření kupní smlouvy 

08 

05667/RM1418/82 RM_M 24 Návrh na uzavření Dodatku č.34 ke Koncesní 

smlouvě ev.č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 

08 

05668/RM1418/82 RM_M 25 Změna usnesení č. 05427/RM1418/78 ze dne 

13.12.2016 - 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 

05669/RM1418/82 RM_M 26 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

05670/RM1418/82 RM_M 30 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti 

(areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 

08 

05671/RM1418/82 RM_M 31 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě           

o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků 

Ředitelství silnic a dálnic ČR pro oprávněného 

statutární město Ostrava 

08 

05672/RM1418/82 RM_M 32 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

smlouvy o výpůjčce na nemovitosti v k.ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava pro městský obvod 

Ostrava-Jih Předchozí souhlas s uzavřením 

nájemní smlouvy na nemovitosti v k.ú. Poruba, 

obec Ostrava pro městský obvod Poruba 

08 

05673/RM1418/82 RM_M 33 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k.ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava, pro společnost VMI Silesia 

Group s.r.o. 

08 

05674/RM1418/82 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

45 

05675/RM1418/82 RM_M 7 Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru magistrátu v rámci akce 

“Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve 

volnočasovém centru v Ostravě Proskovicích” 

05 

05676/RM1418/82 RM_M 17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní se společností HaskoningDHV 

Czech Republic, spol. s r.o. na zpracování 

projektové dokumentace pro územní řízení pro 

stavbu „Cyklostezka Q podél ulice Průběžné“ 

05 

05677/RM1418/82 RM_M 18 Návrh na uzavření smluvních vztahů v souvislosti 

s přípravou stavby ORG 6045 Domov pro seniory 

Hulváky 

 

05 
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05678/RM1418/82 RM_M 34 Návrh na uzavření smluv o budoucí služebnosti 

inženýrské sítě, nájemních smluv v souvislosti           

se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

05679/RM1418/82 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

- “Tramvajový přístřešek ELEKTRA - ul. 

Nádražní” 

05 

05680/RM1418/82 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Nábřeží Ostravice - lokalita 

most Miloše Sýkory (PD, IČ, AD, BOZP)”, poř.č. 

5/2017 

05 

05681/RM1418/82 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace Sad M. 

Horákové - šachty Š2, Š3, Š4”, poř.č. 261/2016 

05 

05682/RM1418/82 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ulice 

Nemocniční”, poř. č. 260/2016 

05 

05683/RM1418/82 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Oprava sanačního krytu sběrače 

DI”, poř. č. 262/2016 

05 

05684/RM1418/82 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Prodloužená Porážková IV. 

etapa - ul. Žerotínova-ul. Mariánskohorská 

(DÚR+IČ)”, poř. č. 268/2016 

05 

05685/RM1418/82 RM_M 46 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu                 

a k nabytí nemovitosti do majetku města 

89 

05686/RM1418/82 RM_M 1 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů            

do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace 

80 

05687/RM1418/82 RM_M 9 Změna termínu úkolu v cíli č. 4 systému 

environmentálního managementu na Magistrátu 

města Ostravy 

80 

05688/RM1418/82 RM_M 38 Návrh dodatku č.4 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací č. 

0153/2011/IT se společností OVANET a.s. 

83 

05689/RM1418/82 RM_M 39 Návrh dodatku č. 28 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací 

0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. 

83 

05690/RM1418/82 RM_M 40 Uzavření smlouvy na poskytování služby profilu 

zadavatele se spol. OVANET a.s. 

83 

05691/RM1418/82 RM_VZ 8 VZMR na uzavření smlouvy o rozšíření systému 

e-spis o „Modul automatického odesílání a 

stahování datových zpráv“ se spol. ICZ a.s. 

83 

05692/RM1418/82 RM_M 35 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

05693/RM1418/82 RM_M 2 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku parc. č. 

273/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jako 

vlastníka sousední nemovitosti 

84 

05694/RM1418/82 RM_M 3 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

05695/RM1418/82 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Ostraha Útulku pro psy”, poř. č. 

14/2017 

84 
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05696/RM1418/82 RM_M 4 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 

05697/RM1418/82 RM_M 10 Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti statutárního 

města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

21 

05698/RM1418/82 RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 

uzavření smlouvy o dílo na výrobu a dodání 

smaltovaných uličních tabulí pro označení ulic se 

zhotovitelem SmaltZlin, s.r.o. 

21 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 42 Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty 

JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do 

Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017, a 

návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Břetislava Rigera, náměstka primátora, do Francie 

(Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017 

01 

  RM_M 29 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2017, víceletých 

neinvestičních účelových dotací na léta 2017 - 

2020 a neinvestičních příspěvků a transferů pro 

rok 2017 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 

města Ostrava 

60 
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RM_M 0 
Schválení programu 82. schůze rady města konané dne 07.02.2017 
  
Usnesení číslo: 05638/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 82. schůze rady města konané dne 07.02.2017 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05639/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2017 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Sportovní a rekreační zařízení 

města Ostravy,  s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2017  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Sportovní a rekreační 
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zařízení města Ostravy, s.r.o. a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

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

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Kovář, T: 31.12.2017 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05640/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2017 a parametrů motivačního 

systému  odměňování členů  TOP managementu společnosti  VÍTKOVICE ARÉNA,   a.s.                   

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2017 společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností VÍTKOVICE ARÉNA, 
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a.s. a předsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
předsedovi představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Kamil Vrubl, T: 31.12.2017 

 předseda představenstva 

  
 

RM_M 27 
Schválení investičního záměru rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly 
  
Usnesení číslo: 05641/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
investiční záměr rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly, předložený obchodní společností 

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

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
dopis Fotbalové asociace České republiky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření,  

kterým se 

 

snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901 o  5 500 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery na ORJ 161 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4261 o 5 500 tis. Kč  

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05642/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem 
Jurečkova 1935/12, Ostrava, PSČ 702 00, IČO 26879280, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení a verifikace podnikatelského plánu pro rok 2017 a parametrů motivačního 

systému odměňování  TOP managementu společnosti Ostravský informační servis,  s.r.o. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2017 společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti 

Ostravský informační servis, s.r.o. pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravský informační 

servis, s.r.o. a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2  předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
jednateli obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Mgr. Jan Šumbera, T: 31.12.2017 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 05643/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2017 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2017 obchodní společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

OVANET a.s. pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

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

představenstva společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
členu představenstva společnosti OVANET a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Michal Hrotík, T: 30.06.2018 

 člen představenstva 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů           
v Krásném Poli s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05644/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., se sídlem Družební 
576, Ostrava, PSČ 725 26, IČO 047 07 214, jejímž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2017 společnosti Dům seniorů              

v Krásném Poli s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2017 společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
jednateli společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 29.06.2018 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_M 5 
Zahájení přípravy a podání žádostí o dotace pro projekty Infrastruktura 
ZŠ I. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 05645/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04501/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekty Infrastruktura ZŠ I. v rámci 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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výzvy zprostředkujícího subjektu ITI Ostravsko, specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality                         

a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektů a předložením žádostí o dotace              

a všech jejich příloh pro projekty Infrastruktura ZŠ I. dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu              

s podmínkami výzvy zprostředkujícího subjektu ITI Ostravsko, specifického cíle 2.4 Zvýšení 

kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2017 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

  
v případně úspěšnosti projektů dle bodu 1) financování projektů v celkové výši 41 457 tis. Kč, 

na zajištění předfinancování projektů ve výši 20 085 tis. Kč v roce 2018, přičemž částka 

obsahuje spolufinancování ve výši 2009 tis. Kč dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektů uvedených v bodě 1) v rámci 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.01.2019 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 11 
Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt “Vybudování 
výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-
Hrabůvka” ke spolufinancování z programu Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb 2016-2020 
  
Usnesení číslo: 05646/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 

1455/34, Ostrava-Hrabůvka” ke spolufinancování z programu Rozvoj a obnova materiálně 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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technické základny sociálních služeb 2016-2020 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. 

Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka” ke spolufinancování z programu Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

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

usnesení v souladu s podmínkami výzvy z programu Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb 2016-2020 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.03.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě  2) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.08.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 12 
Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci Nadace 
Proměny Karla Komárka pro projekt Zámecký park 
  
Usnesení číslo: 05647/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05536/RM1418/80 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o podporu v rámci Nadace Proměny Karla Komárka, Grantové výzvy 2016 

v programu Parky, pro projekt Zámecký park 

  

2) žádá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

o předložení žádosti o podporu a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení                 

v souladu s podmínkami Grantové výzvy 2016 v programu Parky v rámci Nadace Proměny 

Karla Komárka 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.03.2017 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 13 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekty “Modernizace 
učeben ZŠ Bohumínská”, “Modernizace učeben ZŠ Pěší”, “Modernizace 
učeben ZŠ Chrustova” a “Modernizace učeben ZŠ Chrustova, 
odloučené pracoviště Škrobálkova” 
  
Usnesení číslo: 05648/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Modernizace učeben ZŠ 

Bohumínská” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

  

2) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Modernizace učeben ZŠ Pěší” 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

  

3) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Modernizace učeben ZŠ 

Chrustova” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

  

4) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Modernizace učeben ZŠ 

Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova” v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 

  

5) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava, jako nositele projektu, 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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a všech příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci v souladu s podmínkami výzvy č. 47               

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 13.02.2017 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
6) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava, jako nositele projektu, 

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

a všech příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci v souladu s podmínkami výzvy č. 47               

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 13.02.2017 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
7) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava, jako nositele projektu, 

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

a všech příloh pro projekt dle bodu 3) tohoto usnesení, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci v souladu s podmínkami výzvy č. 47                 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 13.02.2017 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
8) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava, jako nositele projektu, 

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

a všech příloh pro projekt dle bodu 4) tohoto usnesení, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci v souladu s podmínkami výzvy č. 47                

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková,  

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
9) schvaluje 

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

8.486.000 Kč, v roce 2018 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši 

5.940.000 Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 594.000 Kč, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

10) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 

9.708.000 Kč, v roce 2018 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši 

6.796.000 Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 680.000 Kč, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

11) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 3) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 

6.388.000 Kč, v roce 2018 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši 

4.472.000 Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 447.000 Kč, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

12) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 4) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 

6.629.000 Kč, v roce 2018 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši 

4.640.000 Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 464.000 Kč, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

13) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektů uvedených v bodě 1), 2), 3), 4) tohoto 

usnesení v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodů 9), 10), 

11, 12 tohoto usnesení, dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 13.02.2017 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 28 
Informace o podané žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 
„Bezpečnostní dobrovolník” na projekt „Zvyšování bezpečnosti                    
v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky za přispění 
bezpečnostních dobrovolníků” 
  
Usnesení číslo: 05649/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) projednala 

  
informaci o podané žádosti o státní účelovou dotaci na rok 2017 v rámci dotačního programu 

„Bezpečnostní dobrovolník”  na projekt „Zvyšování bezpečnosti v městském obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky za přispění bezpečnostních dobrovolníků” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace - Plán činnosti 
2017 a uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou organizace 
  
Usnesení číslo: 05650/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Plán činnosti Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace na rok 2017 dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
ředitelce Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v Plánu činnosti Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

3) schvaluje 

  
uzavření 

 

dohody o provedení práce s Janou Madeckou, ředitelkou Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace, bytem XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXX, Ostrava XXXXXX XXX XX dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Cyklotrasa Y - Průmyslová, 
Baarova” včetně podmínek v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 
  
Usnesení číslo: 05651/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00366/17 
k usnesení č. 03486/RM1418/52 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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k usnesení č. 03422/RM1418/51 
k usnesení č. 03712/RM1418/56 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele dotace 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 na projekt 

“Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” dle Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu                              

od poskytovatele dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 

15 Praha 1 na projekt “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” dle Registrace akce a rozhodnutí 

o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a Podmínek rozhodnutí                            

o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu   

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) schvaluje 

  
financování projektu “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” v roce 2017 ve výši                        

14751 tis. Kč, přičemž spolufinancování projektu činní 3 557 tis. Kč dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Objednávka opravy výsadeb poničených vandalismem v rámci projektu 
“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” 
  
Usnesení číslo: 05652/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00351/RMm1418/2 
k usnesení č. 9665/RM1014/127 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na opravu výsadeb poničených vandalismem v rámci projektu 

“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” pro zhotovitele: “Sdružení SIMACEK “, jehož 

členy jsou na základě smlouvy o sdružení osob společnosti: 

společnost SIMACEK FACILITY CZ, spol. s.r.o., Trnkova 34, 628 00 Brno, IČO: 15549470 

a 

společnost ARBOR MORAVIA , s r.o., Přemyslovců 307/65,  709 00 Ostrava - Mariánské 

Hory, IČO: 25383035 

za cenu nejvýše přípustnou 294 262 Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje  

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 37 
Objednávka opravy výsadeb poničených vandalismem v rámci projektů 
“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 01”, “Izolační zeleň města 
Ostrava - projekt 02” a “Izolační zeleň města Ostrava - projekt 03” 
  
Usnesení číslo: 05653/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 6682/RM1014/88 
k usnesení č. 6683/RM1014/88 
k usnesení č. 6684/RM1014/88 
k usnesení č. 7681/RM1014/102 
k usnesení č. 10357/RM1014/136 
k usnesení č. 10470/RM1014/137 
k usnesení č. 10635/RM1014/138 
  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na opravu výsadeb poničených vandalismem v rámci projektů 

“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 01”, “Izolační zeleň města Ostrava - projekt 02” 

a ”Izolační zeleň města Ostrava - projekt 03” pro zhotovitele společnost AWT Rekultivace a.s., 

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČO: 47676175 

za cenu nejvýše přípustnou: 278 253, 40 Kč bez DPH  

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 41 
Souhlas se zapojením do mezinárodního projektu v rámci programu 
Horizont 2020 
  
Usnesení číslo: 05654/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vyjádřením zájmu o zapojení statutárního města Ostravy do mezinárodního projektu 

zaměřeného na rozvoj koncepce Smart Cities financovaného z prestižního evropského 

programu Horizont 2020 

  

 
RM_M 43 
Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Národního programu Životní prostředí pro projekt “Zdravě 
po Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 05655/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03636/RM1418/55 
k usnesení č. 01950/RM1418/29 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy č.07831562 o poskytnutí podpory mezi příjemcem Statutárním městem 

Ostrava a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem: 

Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11, IČ: 00020729 na financování projektu “Zdravě                       

po Ostravě” ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního 

programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru kancelář primátora a odboru strategického rozvoje 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s dokončením realizace projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.07.2017 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 14 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Švýcarska ve dnech 11.-
16.02.2017 
  
Usnesení číslo: 05656/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

do Švýcarska ve dnech 11.-16.02.2017 za účelem doprovodu orchestru a pracovních jednání 

  

2) ukládá 

  
řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 14.03.2017 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 15 
Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně ´Vlajka                     
pro Tibet´ a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy 
dne 10.3.2017 
  
Usnesení číslo: 05657/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o připojení se k mezinárodní kampani ´Vlajka pro Tibet´a vyvěšení tibetské vlajky 

na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3. 2017 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 01.03.2017 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 45 
”Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží” - návrh 
na mimosoudní vypořádání sporu 
  
Usnesení číslo: 05658/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh společnosti INKOS-OSTRAVA, a.s. jakožto žalovaného v soudním řízení o žalobě 

statutárního města Ostrava o zaplacení částky 277.108,64 Kč s příslušenstvím, na mimosoudní 

vypořádání sporu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o mimosoudním vypořádání sporu mezi statutárním městem Ostrava                  

a společností INKOS-OSTRAVA, a.s.,se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo 

nábřeží 696/22, PSČ 70152, IČO: 48394637, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu                          

a o zpětvzetí žaloby v intencích dohody o mimosoudním vypořádání sporu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_MZP 1 
Informace o způsobu vyřízení námitky k veřejné zakázce “Rekonstrukce 
ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace, komunikace)”, poř. č. 178/2016 
  
Usnesení číslo: 05659/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o způsobu vyřízení námitky proti zadávacím podmínkám k veřejné 

zakázce ”Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace, komunikace)” 

  

 
RM_M 44 
Program na poskytování peněžních prostředků z odvodů loterií a jiných 
podobných her včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení                        
pro poskytování peněžních prostředků 
  
Usnesení číslo: 05660/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00233/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

a) schválit Program na poskytování peněžních prostředků z odvodů z loterií a jiných 

podobných her dle   důvodové zprávy s úpravou a přílohy č. 1 - 3 předloženého materiálu  

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků                    

z odvodů loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků z odvodů 

loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkům primátora Mgr. Michalu Mariánkovi a  Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 8 
Zahájení přípravy projektu Střediska volného času Ostrava Zábřeh, 
příspěvková organizace (IČO 750805516), „Integrace handicapovaných 
a učebna pro řemeslné a technické obory” 
  
Usnesení číslo: 05661/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “ Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické 

obory” ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu 

  

2) žádá 

  
ředitele Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Gurťjevova 

1823/8, 700 30 Ostrava Zábřeh, jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených             

s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. David Střelák, T: 14.04.2017 

 ředitel SVČ 

  
 

RM_M 19 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Hrabová, 
Muglinov, Krásné Pole a Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05662/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 233/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36,28 m2 

- parc. č. 233/80 - orná půda o výměře 10,90 m2 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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- parc. č. 233/82 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11,5 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 382/85 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 0,9 m2 

- p. p. č. 382/87 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3,8 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2256/8 - orná půda o výměře 5,7 m2 v k. ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého 

materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 20 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností              
a dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05663/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby kanalizačního výtlačného potrubí, 

k části pozemku: 

p. p. č. 96/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

s oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Ostravské komunikace, a.s. 

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

IČO 253 96 544, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 1381/2 v k. ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování                          

a údržby vodovodní přípojky, 

k části pozemku: 

parc. č. 2275/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

Manželé 

XXXX XXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXá, 

oba bydliště náměstí XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXuba, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch vlastníka pozemku p. č. st. 106, jehož součástí 

je stavba: Mariánské Hory, č. p. 2117, obchod v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a uzavřít 

smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování a údržby vodovodní, kanalizační                         

a plynovodní přípojky, 

k částem pozemku: 

p. p. č. 790/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

s oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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XXXXXXXX XXXXák, bydliště Na XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXbová, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby přípojky splaškové kanalizace, 

k části pozemku: 

parc. č. 233/80 – orná půda 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

CTP Property, a.s. 

se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01, Humpolec, 

IČO 261 14 101, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka pozemku parc. č. 5441 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti ev. č. 1376/2016/MJ ze dne 13.5.2016 

s budoucím oprávněným 

RPG Byty, s.r.o. 

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

IČO 052 53 268, 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 21 
Návrh na záměr města nedarovat pozemek v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava, návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Třebovice 
ve Slezsku, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat pozemky                 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05664/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00321/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr darovat 

- pozemek parc. č. 1906/162 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Petřkovice 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat 

- pozemek parc. č. 920/12 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Třebovice 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky: 

- parc. č. 1024/16 a 

- parc. č. 1026/8, oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Svinov 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 30/61  

předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh nenabýt osvětlení na ulici Na Hrázi v Ostravě - Martinově                   
od společnosti Hruška, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05665/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
nenabýt do vlastnictví statutárního města Ostravy 

- 2 ocelové stožáry se třemi svítidly, vzájemně propojené kabelem v zemi, na pozemcích             

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Martinov, a to 

pozemku par.č. 4444/1, ost.pl. ost. komunikace  a pozemku parc.č. 3001, ost.pl., neplodná 

plocha, vybudované v rámci stavby parkoviště a příjezdové komunikace u velkoskladu Hruška, 

s.r.o. jejímž investorem a současně vlastníkem je   

společnost HRUŠKA, s.r.o., Na Hrázi 3228/2, Martinov, 723 00 Ostrava, IČO 19014325  

  

 
RM_M 23 
Návrh na vyřazení věci movité z výpůjčky HZS MSK Návrh na prodej 
věci movité obci Hraničné Petrovice a uzavření kupní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 05666/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti použité movité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- automobil  speciální požární AVIA A 31.1K DA 12, OVB 55-77, VIN TNAA31KK000884, 

rok výroby 1989, i.č. 67790, ev.č. 64490079 

vypůjčené České republice - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem 

Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561 Smlouvou o výpůjčce  ev.č. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003, ve znění dodatků č.1-25 

  

2) rozhodla 

  
- o vyřazení použité movité věci specifikované v bodě 1) tohoto usnesení ze Smlouvy                           

o výpůjčce ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003 

- o prodeji použité movité věci specifikované v bodě 1) tohoto usnesení obci Hraničné 

Petrovice, 78306 Hraničné Petrovice 75, IČO 00601144 

- uzavření kupní smlouvy dle přílohy č.3 předloženého materiálu za dohodnutou kupní cenu 

54.000,- Kč 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru hospodářské správy 

zajistit úkony související s fyzickým převzetím použité movité věci a předáním použité movité 

věci specifikované v bodě 1) tohoto usnesení vč. vyhotovení předávacích protokolů 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) pověřuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

aby podepsal protokoly na převzetí použité movité věci specifikované v bodě 1) tohoto 

usnesení od České republiky - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a  na předání 

použité movité věci obci Hraničné Petrovice 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 24 
Návrh na uzavření Dodatku č.34 ke Koncesní smlouvě ev.č. 
05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 
  
Usnesení číslo: 05667/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 34 ke Koncesní smlouvě ev.č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451 a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, 

Nádražní 28/3114, PSČ: 729 71, IČO: 45193673, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

kterým se stanovuje výše nájemného na rok 2017 a úprava článku 9, odstavce 9.2. v části B 

Koncesní smlouvy 

  

 
RM_M 25 
Změna usnesení č. 05427/RM1418/78 ze dne 13.12.2016 - 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: 05668/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 05427/RM1418/78 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 05427/RM1418/78 ze dne 13.12.2016 v bodě 1), kterým rozhodla o převzetí 

veřejného osvětlení realizovaného v rámci stavby “Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - 

hranice okresu Opava”, tak, že se příloha č. 4 usnesení rady města č. 05427/RM1418/78 ze dne 

13.12.2016 v bodě 1) nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 3 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku              
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05669/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování nadzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc.č. 4408/160 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-
technologického parku Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 05670/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

BAHAC, společnost s ručením omezeným, IČO: 60777354, 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

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

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti            
s vlastníkem pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR pro oprávněného 
statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05671/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

inženýrské sítě kabelového vedení světelného signalizačního zařízení, k částem pozemků: 

p.p.č. 680/3 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 685/2 - ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 728/12 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 728/40 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1226/1 - ostatní plocha, silnice 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO  65993390 

a s investorem: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO  70890692 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením smlouvy o výpůjčce                              
na nemovitosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro městský 
obvod Ostrava-Jih Předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy             
na nemovitosti v k.ú. Poruba, obec Ostrava pro městský obvod Poruba 
  
Usnesení číslo: 05672/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

Ostrava - Hrabůvka 

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, a to: 

- části pozemku p.p.č. 439/43, zahrada o výměře 264 m2 

- částí pozemku p.p.č. 439/2, zahrada o výměře 877 m2 a o výměře 513 m2 

- částí pozemku p.č.st. 424/1, zast. plocha a nádvoří o výměře 369 m2 a o výměře 1 421 m2 

vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (ul. Hulvácká x ul. Zimmlerova) 

se 

Střední odbornou školou uměleckou a gymnáziem, s.r.o. 

se sídlem: Ostrava - Zábřeh, Hulvácká 384/1, PSČ 700 30 

IČO: 253 78 660 

za účelem jejich užívání jako oplocená zahrada školního areálu - zahrada, manipulační prostor 

a příjezdový prostor kolem budovy školy, na dobu určitou do 30. 6. 2031, a to v souladu s čl. 7, 

odst. (9), písm. u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy 

  

2) nesouhlasí 

  
s vydáním předchozího souhlasu pro statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba,                   

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemků 

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

- na část pozemku parc.č. 550/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 750 m2 

- na část pozemku parc.č. 561, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 30 m2 

oba v k.ú. Poruba, obec Ostrava (ul. Dělnická) 

se společností 

Ridera Stavební a.s. 

se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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IČO: 451 92 464 

za účelem výstavby parkovacích ploch včetně odvodnění, příjezdové komunikace na toto 

parkoviště, zřízení oplocení včetně dvoukřídlové brány s automatickým otevíráním a výsadby 

okrasných dřevin v rámci stavby “Parkoviště - Ridera Stavební” 

  

 
RM_M 33 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti            
k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Výškovice          
u Ostravy, obec Ostrava, pro společnost VMI Silesia Group s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05673/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti NTL 

plynovodu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 793/378 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

VMI Silesia Group s.r.o. 

se sídlem Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 04648242 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05674/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, 
Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 07, IČO 253 93 430, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2017 a parametrů motivačního 

systému odměňování člena TOP managementu společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2017 společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti 

Krematorium Ostrava, a.s. pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Krematorium Ostrava, 

a.s. a členem představenstva dle  přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
členu představenstva společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Pavel Lacina, T: 30.06.2018 

 člen představenstva společnosti 

  
 

RM_M 7 
Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru magistrátu v rámci akce 
“Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém centru 
v Ostravě Proskovicích” 
  
Usnesení číslo: 05675/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
předloženou žádost městského obvodu Proskovice na zajištění financování investiční akce 

„Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě - 



Statutární město Ostrava 
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Proskovicích“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s financováním realizace stavby „Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče                                   

ve volnočasovém centru v Ostravě - Proskovicích“ o celkových nákladech 11.879.485,11 Kč                 

z kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2017 ve výši 6.300 tis. Kč a roce 

2018 ve výši 5.580 tis. Kč 

  

3) rozhodla 

  
o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru              

v celkové pořizovací hodnotě 219.077,70 Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 219.077,70 Kč do evidence investičního odboru 

Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní   
se společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.                         
na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení pro stavbu 
„Cyklostezka Q podél ulice Průběžné“ 
  
Usnesení číslo: 05676/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0327/2016/OI ze dne 29.2.2016 

se společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. se sídlem Sokolovská 100/94,             

186 00 Praha 8, IČO: 45797170, na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení           

pro stavbu „Cyklostezka Q podél ulice Průběžné“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 18 
Návrh na uzavření smluvních vztahů v souvislosti s přípravou stavby 
ORG 6045 Domov pro seniory Hulváky 
  
Usnesení číslo: 05677/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení            

k distribuční soustavě VN 22 kV 16_SOBS01_4121231433 v souvislosti s přípravou stavby 

ORG 6045 Domov pro seniory Hulváky se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného              

k dodávce elektrické energie Z_S14_12_8120057025 v souvislosti s přípravou stavby ORG 

6045 Domov pro seniory Hulváky se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 dle přílohy č.2 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících č. 4000205418 v rámci přípravy stavby ORG 6045 Domov pro seniory Hulváky 

se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17, Ústí nad Labem, IČO: 

27295567 dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci přípravy stavby 

ORG 6045 Domov pro seniory Hulváky mezi oprávněným GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 

940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 a vlastníkem Statutární město Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejíž předmětem je NTL plynovod v délce 

65,00m z části umístěný na pozemcích pozemkové parc.č. 1453 a 501/1 oba v k.ú. Zábřeh - 

Hulváky, obec Ostrava dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 34 
Návrh na uzavření smluv o budoucí služebnosti inženýrské sítě, 
nájemních smluv v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05678/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

se stavbou “Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova” mezi vlastníky JXXXX VXXXXX                      

a MXXXXXXX VXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na částech pozemků parc. č. 3751/99 a parc. č. 3751/98 v kat. ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Nájemní smlouvu, Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvu                  

o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Kanalizace splašková Plesná - Žižkov” mezi 

pronajímatelem,  budoucím povinným a vlastníkem Povodí Odry, státní podnik, Varenská 

3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je nájem pozemku, budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých 

bude provedena stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 399 v kat. ú. Stará Plesná, obec 

Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu”                           

v souvislosti se stavbou “Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B IV. a V. etapy” mezi 

vlastníkem Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 

27769143 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 1535/2 v kat. ú. Petřkovice u  Ostravy, obec 

Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

se stavbou “Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova” mezi vlastníkem RXXXXXX 

XXXXXXXXXbytem XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX 

XXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na částech pozemků parc. č. 3749/1 a parc. č. 3747/1 v kat. ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu o právu 

provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. 

etapa” mezi vlastníky ZXXXXXX NXXXXXXX a RXXXXXXXX PXXXXXXX, oba bytem 

XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na částech pozemků parc. č. 66 a parc. č. 67 v kat. ú. Nová Bělá u Ostravy, 

obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

se stavbou “Kanalizace Nová Bělá - III. etapa” mezi vlastníkem VXXXXXXXXX 

ŠXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 501 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 “Kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi vlastníkem HXXXX 

DXXXXXXXXXu, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 350/4 v kat. ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy 

č. 14 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

  
uzavřít “Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce ČSOV Hlučínská”                   

mezi pronajímatelem JXXXX GXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXX 

a nájemcem 

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

předmětem je pronájem části pozemku pro provedení stavby kanalizace na pozemku parc. č. 

1447/15 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

  
uzavřít “Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce ČSOV Hlučínská” mezi 

pronajímateli TXXXXXXX HXXXXXXXX, DXXXX HXXXXXXXXXX a JXXXX 

KXXXXXXXXX, všichni bytem XX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a nájemcem 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je pronájem částí pozemků pro provedení stavby kanalizace na pozemcích parc. 

č.1906/16, parc. č. 1906/15, parc. č. 1447/24 a parc. č. 1447/12 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, 

obec Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  

10) rozhodla 

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

se stavbou “Kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi vlastníkem JXXXX 

HXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 1406/29 v kat. ú. Nová Bělá, obec Ostrava                  

dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

  

11) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti             

se stavbou “Kanalizační přípojka pro objekt ev.č. 164 ve Frýdlantu nad Ostravicí” mezi 

budoucím povinným vlastníkem Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 

Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí věcné břemeno a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizační přípojky na části pozemku parc. č. 3004/1 v kat. ú. Frýdlant nad Ostravicí, 

obec Frýdlant nad Ostravicí dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu - “Tramvajový 
přístřešek ELEKTRA - ul. Nádražní” 
  
Usnesení číslo: 05679/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření “smlouvy o dílo a smlouvy příkazní”              

se společností Projekt 2010, s.r.o. se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO:  

48391531 za účelem zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, včetně inženýrské 

činnosti, tj. vyřízení stavebního povolení a to za cenu nejvýše přípustnou 198 000,- Kč                    

bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory (PD, 
IČ, AD, BOZP)”, poř.č. 5/2017 
  
Usnesení číslo: 05680/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací včetně zajištění souvisejících činností  v rámci přípravy akce 

“Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                 

se společností: 

Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. 

se sídlem: Hrabákova 1780/5, 702 00 Ostrava 

IČO: 47678798 

za cenu nejvýše přípustnou 856.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace Sad M. Horákové - šachty Š2, Š3, 
Š4”, poř.č. 261/2016 
  
Usnesení číslo: 05681/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava kanalizace Sad M. Horákové - šachty Š2, Š3, Š4” v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ZIKO sanace, s.r.o. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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se sídlem: Gebauerova 478/20, 702 00 Ostrava 

IČO: 26846918 

za cenu nejvýše přípustnou 389.585,65 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ulice Nemocniční”, poř. č. 260/2016 
  
Usnesení číslo: 05682/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Oprava kanalizace ulice Nemocniční” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

Subland - Tech s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 297/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 285 92 611 

za cenu nejvýše přípustnou 429.857,51 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Oprava sanačního krytu sběrače DI”, poř. č. 262/2016 
  
Usnesení číslo: 05683/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Oprava sanačního krytu sběrače DI” v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o. 

se sídlem: V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava - Heřmanice 

IČO: 268 43 099 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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za cenu nejvýše přípustnou 438.101,20 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Prodloužená Porážková IV. etapa - ul. Žerotínova-ul. 
Mariánskohorská (DÚR+IČ)”, poř. č. 268/2016 
  
Usnesení číslo: 05684/RM1418/82 

(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 vč. výkonu inženýrské 

činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě “Prodloužená Porážková 

IV. etapa - ul. Žerotínova-ul. Mariánskohorská”, v k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností 

Projekt 2010, s.r.o. 

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

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 1.495.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 46 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu a k nabytí nemovitosti do majetku města 
  
Usnesení číslo: 05685/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu dle čl. 7, odst. (9), písm. u), bod 3, čl. 7, odst. (9), písm. u), bod 

2  a k  nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 1 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 05686/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

z jednotlivých darů dle přílohy č.1 a 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. Pavel Valerián, Ph.D., T: 24.02.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 9 
Změna termínu úkolu v cíli č. 4 systému environmentálního 
managementu na Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05687/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 05282/RM1418/76 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu termínu plnění úkolu v cíli č. 4 systému environmentálního managementu na Magistrátu 

města Ostravy - “Zajištění a realizace konference o kvalitě ovzduší v Ostravě” z 30. 04. 2017 

na 31. 12. 2017 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 47/61  

RM_M 38 
Návrh dodatku č.4 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací č. 0153/2011/IT se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 05688/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.4 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev. č. 

0153/2011/IT se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz,               

702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh dodatku č. 28 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 05689/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 28 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev. č. 

0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, 

Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Uzavření smlouvy na poskytování služby profilu zadavatele se spol. 
OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 05690/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na poskytování služby se společností OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 

1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25857568 za cenu nejvýše přípustnou 230 400,- Kč 

bez DPH/rok dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 8 
VZMR na uzavření smlouvy o rozšíření systému e-spis o „Modul 
automatického odesílání a stahování datových zpráv“ se spol. ICZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 05691/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na dodávku programového 

vybavení a poskytování služeb technické podpory provozu se spol. ICZ a.s. se sídlem:                  

Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 000 Praha 4, IČO: 25145444 dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 05692/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu  

a) Proskovice ve výši 329 tis.Kč na akci “Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. 

Staroveské” (146 tis.Kč) a na výkupy pozemků parc.č. 713/4 a parc.č. 32 v k.ú. Proskovice 

(183 tis.Kč) 

b) Stará Bělá ve výši 200 tis.Kč na zhotovení kopie sochy Antonína Švehly 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

(B.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5137, ÚZ 1020 o 2 437 tis.Kč 

                                            pol. 5139, ÚZ 1020 o 51 tis.Kč 

(C.2.) na ORJ 120, § 3639, pol. 5362 o 4 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5363 o 1 tis.Kč 
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(C.4.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5164 o 31 tis.Kč 

                                            pol. 5175 o 53 tis.Kč 

(C.6.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5168 o 37 tis.Kč 

               ORJ 300, § 2143, pol. 5194 o 20 tis.Kč 

(C.7.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5169, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 4 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 103133063 o 2 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 103107606 o 1 tis.Kč 

(E.2.) na ORJ 221, § 6223, pol. 5173 o 775 tis.Kč 

                                            pol. 5175 o 325 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3217 o 2 000 tis.Kč 

                                                             org. 3219 o 200 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7207 o 58 tis.Kč 

          na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 8142 o 2 773 tis.Kč    

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 615 o 329 tis.Kč (E.1.) 

                                                   org. 607 o 1 000 tis.Kč (C.1.) 

                                                   org. 608 o 200 tis.Kč (C.5.) 

z v y š u j e  

- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, org. 86000000 o 118 tis.Kč (C.6.) 

- financování na pol. 8115, ÚZ 1020, ORJ 120 o 2 488 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6399, pol. 5362, ORJ 120 o 5 tis.Kč (C.2.) 

na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 84 tis.Kč (C.4.) 

na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 200 tis.Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 300, § 2143, pol. 5169 o 57 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 5169, org. 86000000, ÚZ 109117017 o 18 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 109517018 o 100 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 1 000 tis.Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 2 200 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8142 o 2 773 tis.Kč 
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                               § 2310, pol. 6121, org. 7231 o 58 tis.Kč     

s n i ž u j e  

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 329 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 1 100 tis.Kč (E.2) 

- účelová rezerva odboru školství a sportu 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 92000000 o 7 tis.Kč (C.7.) 

Městský obvod Vítkovice (C.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 1 000 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na výkupy nemovitostí v areálu U Cementárny 

na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 1 000 tis.Kč 

Městský obvod Stará Bělá (C.5.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 608 o 200 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci “Zhotovení kopie sochy Antonína Švehly” 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 200 tis.Kč 

Městský obvod Proskovice (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městkými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 615 o 329 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3946 - zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. 

Staroveské 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 146 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na výkupy pozemků na § xxxx, pol. 6130, ÚZ 3500 o 183 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 2 
Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku parc. č. 273/1 v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 05693/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední  nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek  parc.č. 455/72 

– ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava) s umístěním                     

a realizací stavby „Stavební úpravy a přístavba výtahu k budově jazykové školy, Dolní 248/31, 

700 30  Ostrava - Zábřeh“ na pozemku parc.č. 273/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro žadatele: Cloverleaf Property s.r.o., Puchmajerova 489/7, 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 25815474 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené veškeré 

úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.02.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.02.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 3 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05694/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s podáním žádostí    

o povolení kácení dřevin, a to: 
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a) 1 ks vrba o obvodu kmene 270 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 2950/8 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Poruba, obec Ostrava – dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

b) 1 ks lípy čtyřkmen o obvodu kmenů 120 + 122 + 124 + 132 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 2925/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

c) 2 ks javor o obvodu kmene 151 cm a 113 cm, 

7 ks bříza o obvodu kmene 119 cm, 141 cm, 94 cm, 119 cm, 97 cm, 129 cm a 88 cm, 

1 ks topol o obvodu kmene 151 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 1649/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Poruba - 

sever, obec Ostrava – dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,   

d) 1 ks javor o obvodu kmene 134 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 329/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

  

e) 4 ks topol o obvodu kmene 264 cm, 318 cm, 327 cm a 340 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 728/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava – dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

f) 3 ks jasan o obvodech kmenů 83 cm, 115 + 101 + 95 cm a 98 + 91 + 86 cm, 

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

obec Ostrava – dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

g) 7 ks topol o obvodech kmenů 141 cm, 138 cm, 163 cm, 220 cm, 167 cm, 109 + 126 cm             

a 119 + 113 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 2001/8 – ostatní plocha, jiná plocha a pozemku parc.č. 1987/7 – 

ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava – dle přílohy č. 7 předloženého 

materiálu, 

h) 1 ks topol trojkmen o obvodu kmenů 133 + 67 + 152 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 666/1 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 8 předloženého materiálu. 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení žádostí o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí 

příslušným správním orgánem dle bodů 1a) až 1g) a sdělení o vyslovení souhlasu s kácením 

dřeviny a s podáním žádosti o povolení kácení dřeviny a vydání rozhodnutí příslušným 
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správním orgánem dle bodu 1h) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.02.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí, resp. sdělení dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.02.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Ostraha Útulku pro psy”, poř. č. 14/2017 
  
Usnesení číslo: 05695/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o 605 tis.Kč 

- zvyšují běžné výdaje na ORJ 136, § 1014, pol. 5169, ORG 4271 o 605 tis. Kč 

 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na zajištění a provádění ostrahy areálu a objektů 

Útulku pro psy, Provozní 4, Ostrava – Třebovice, do 31.12.2017 v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s dodavatelem: 

Jan Tomický 

Sídlo: Lumírova 487/7, 700 30 Ostrava- Výškovice 

IČO: 62273094 

za ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

3) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 05696/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení stávajících přísedících: 

1.  

paní LXXXX AXXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, navržené panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. 

(ODS), 

2.  

paní LXXXXXX BXXXXXXXX, DiS., nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem 

(hnutí ANO 2011), 

3.  

paní MXXXX BXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX, navržené paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí 

Ostravak), 

4.  

paní OXXXXX BXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí 

ANO 2011), 

5.  

paní JXXX DXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXX, navržené panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 
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6.  

pana Ing. JXXXXXXX DXXXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem 

Babincem (hnutí ANO 2011), 

7.  

paní GXXXXXXX ĎXXXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem 

Babincem (hnutí ANO 2011), 

8.  

paní PhDr. LXXXXXX FXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

9.  

pana Ing. TXXXXX GXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX, navrženého panem Ing. Martinem Juroškou, Ph.D. (KSČM), 

10.  

paní PaedDr. VXXXX GXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX 

XX XXXXXXXXX XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

11.  

paní PhDr. LXXXX HXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX, navržené paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí 

Ostravak), 

12.  

pana JXXXXX HXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXXX, navrženého panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí 

Ostravak), 

13.  

paní JXXX HXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, navržené panem Ing. Martinem Štěpánkem, 

Ph.D. (ODS), 

14.  

pana MXXXXXX HXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX 
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XXXXXXXXX XXXXXXX, navrženého paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. 

(hnutí Ostravak), 

15.  

paní MXXXXXX HXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem 

(hnutí ANO 2011), 

16.  

paní Ing. JXXXXXX ChXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí 

ANO 2011), 

17.  

paní MXXXX JXXXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, navržené paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, 

Ph.D. (hnutí Ostravak), 

18.  

paní ŠXXXXXXX JXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX, navržené panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí 

Ostravak), 

19.  

paní DXXXXX KXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, navržené panem Ing. Kamilem Bednářem (ČSSD), 

20.  

paní MXXXXXXXX KXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX, navržené paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí 

Ostravak), 

21.  

paní MXXXX KXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, navržené paní Doc. Ing. Ivetou 

Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

22.  

paní MXXXXX KXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXX, navržené panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí 

Ostravak), 
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23.  

pana JUDr. VXXXXXXXX KXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, navrženého panem Ing. 

Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 

24.  

paní VXXXXX KXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XX 

XXXXX XXXXXX, navržené panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL), 

25.  

paní JXXXX KXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX, navržené panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 

26.  

pana Ing. AXXXXXXX MXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, navrženého panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. 

(KDU-ČSL), 

27.  

paní IXXXX NXXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

28.  

pana AXXXX NXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt Stará Ves nad 

OndřejnicíXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX, místo výkonu práce Ostrava, 

navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

29.  

paní DXXXXX OXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXX, navržené paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. 

(hnutí Ostravak), 

30.  

pana PXXXX OXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXX, navrženého paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. 

(hnutí Ostravak), 

31.  

paní LXXXXXX PXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX, navržené panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 58/61  

32.  

paní Ing. JXXXXXX PXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

33.  

pana JXXXXX PXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXX 

XXXXXX XX XXXXX XXXXXX, navrženého paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, 

Ph.D. (hnutí Ostravak), 

34.  

pana PXXXX PXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX, navrženého paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí 

Ostravak), 

35.  

paní EXX RXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, navržené panem Ing. Martinem 

Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 

36.  

paní JXXXX SXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XX 

XXXXXX XXXXX, navržené panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 

37.  

paní DXXXXXXXX SXXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXX XXXXX XXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

38.  

pana BXXXX SXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt HlučínXXXXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXX, místo výkonu práce Ostrava, navrženého panem Mgr. Michalem Mariánkem 

(hnutí Ostravak), 

39.  

pana OXXXXXXX SXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, navrženého panem 

Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

40.  

paní MXXXX ŠXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 
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2011), 

41.  

pana MXXXXXX ŠXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem 

(hnutí ANO 2011), 

42.  

paní IXXXX ŠXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

43.  

pana JXXXXX ŠXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX, navrženého panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-

ČSL), 

44.  

paní MXXXX TXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX, navržené panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-

ČSL), 

45.  

paní DXXXXXXXXX TXXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

46.  

pana JXXXXX VXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX, navrženého paní Doc. Ing. Ivetou 

Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

47.  

pana Mgr. Ing. JXXXXX VXXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí 

ANO 2011), 

48.  

paní LXXXXX WXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX, navržené panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 

49. paní Bc. AXXXX ŽXXXXX, nar. XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX, navržené paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 60/61  

Ostravak), 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 10 
Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho 
orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,            
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 05697/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Výroční zprávu za rok 2016 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,              

ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru vnitřních věcí 

zveřejnit výroční zprávu za rok 2016 dle bodu 1) tohoto usnesení na úřední desce města                       

a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
3) schvaluje 

  
pro účetní období roku 2017 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 
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RM_VZ 1 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo                
na výrobu a dodání smaltovaných uličních tabulí pro označení ulic                    
se zhotovitelem SmaltZlin, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05698/RM1418/82 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na výrobu a dodání 

smaltovaných uličních tabulí se zhotovitelem SmaltZlin, s.r.o., IČO: 4634558, se sídlem 

Papírenská 186, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, za cenu 110.240,- Kč bez DPH dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
  
 
 


