Statutární město Ostrava
rada města
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Usnesení

Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 13.06.2017
Číslo usnesení

Materiál

Název

zn.předkl.

06638/RM1418/97

RM_M 0

35

06639/RM1418/97

RM_VH 1

06640/RM1418/97

RM_VH 2

06641/RM1418/97

RM_M 38

06642/RM1418/97

RM_M 47

06643/RM1418/97

RM_M 63

06644/RM1418/97

RM_M 64

06645/RM1418/97

RM_M 48

06646/RM1418/97

RM_M 49

06647/RM1418/97

RM_M 66

06648/RM1418/97

RM_M 61

Schválení programu 97. schůze rady města konané
dne 13.06.2017
Výkon působnosti valné hromady obchodní
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Výkon působnosti valné hromady obchodní
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
Návrh na zrušení bodu 3) usnesení RM č.
06148/RM1418/90 ze dne 18.04.2017
Souhlas s podáním žádosti o dofinancování
sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek
dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání
dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního
programu - CYKLODOPRAVA II, pro projekt
“Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce
a cyklisty – ul. Muglinovská”
Návrh na souhlas s přijetím dotace v rámci
dotačního programu Podpora bydlení pro rok
2017, podprogramu Regenerace sídlišť pro rok
2017 - RS-Ostrava, Muglinov, 4. etapa
Podání žádosti o poskytnutí dotace
z Integrovaného regionálního operačního
programu pro projekt „Energetické úspory
bytového domu na ulici Knüpferova 1456/3
a 1455/4, Ostrava-Hulváky“
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci
z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci
Operačního programu Životní prostředí, na
realizaci akce “Revitalizace plochy na ul. Hvězdná
v k.ú. Radvanice”
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci
z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci
Operačního programu Životní prostředí, na
realizaci akce “Revitalizace sadu Kpt. Jaroše
v k.ú. Bartovice
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání
dotace v rámci “Podmínek dotačního programu
na podporu sociálních služeb a způsobu rozdělení
a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního
rozpočtu” pro poskytovatele sociálních služeb
na rok 2017
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06649/RM1418/97

RM_M 62

06650/RM1418/97

RM_M 65

06651/RM1418/97

RM_M 67

06652/RM1418/97

RM_M 7

06653/RM1418/97
06654/RM1418/97

RM_M 35
RM_M 36

06655/RM1418/97

RM_M 37

06656/RM1418/97

RM_M 46

06657/RM1418/97

RM_M 71

06658/RM1418/97

RM_M 1

06659/RM1418/97

RM_M 51

06660/RM1418/97

RM_M 20

06661/RM1418/97

RM_M 72

Usnesení

Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádostí
o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního
operačního programu pro projekty “Energetické
úspory v BD Chelčického 10” a “Energetické
úspory v BD Úprkova 11”
Návrh na souhlas s podáním žádosti
o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017
v rámci Podmínek dotačního programu na
podporu poskytování sociálních služeb a způsobu
rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti
o dotaci pro projekt “Stavební úpravy obytného
objektu č.p.545 v Polance nad Odrou”
Návrh Dohody o zajištění odborné praxe
na pracovišti mezi statutárním městem Ostrava
a Střední odbornou školou ochrany osob a majetku
s.r.o., Karviná-Hranice a Ostrava-Poruba
Návrh na udělení Ceny města Ostravy U.B.
Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
města na nákup sanitního vozidla pro potřebu
územního odboru Ostrava Zdravotnické záchranné
služby Moravskoslezského kraje
Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení
moravské vlajky na budovu Radnice města
Ostravy dne 5. července 2017
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
a doplňků
Informace o vyřízení dotazu a podnětu člena
zastupitelstva města Ing. Martina Jurošky, Ph.D.,
vznesených na 26. zasedání zastupitelstva města
dne 10. května 2017
Ukončení realizace projektu “Revitalizace ZŠ
Ostrava - Hošťálkovice” spolufinancovaného
z Operačního programu Životní prostředí
Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. Hrušov, obec
Ostrava (Gravitační odvodnění Hrušova)
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní
smlouvě (k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava)
Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí
darovací smlouvy, veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
a dohody o podmíněném prominutí dluhu
k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo
nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka)
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06662/RM1418/97

RM_M 50

06663/RM1418/97

RM_M 30

06664/RM1418/97

RM_M 33

06665/RM1418/97

RM_M 54

06666/RM1418/97

RM_M 75

06667/RM1418/97

RM_M 59

06668/RM1418/97

RM_M 55

06669/RM1418/97

RM_M 26

06670/RM1418/97

RM_M 8

06671/RM1418/97

RM_M 10

06672/RM1418/97

RM_M 12

Usnesení

Souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace
(změna) na projekt “Zprostředkující subjekt ITI
ostravské aglomerace” a “Řízení Strategie ITI
ostravské aglomerace 2014 - 2020”
Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků
z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti
sociální péče a protidrogové prevence
Přijetí a použití státní účelové dotace včetně
schválení finanční participace města v rámci
Programu prevence kriminality na místní úrovni
2017
Návrh na změnu podmínek pro čerpání účelového
neinvestičního příspěvku poskytnutého Městské
nemocnici Ostrava, příspěvková organizace
a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního
příspěvku právnické osobě Městská nemocnice
Ostrava, příspěvková organizace, z rozpočtu
statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj
Městské nemocnice Ostrava
Návrh na uzavření memorand o spolupráci
při přípravě a realizaci projektů “Novostavba
Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě”,
“Přístavby Domu umění - Galerie 21. století”
a “Výstavby nového koncertního sálu jako
přístavba objektu Domu kultury města Ostravy”
Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů
z loterií a jiných podobných her pro období 20172018 v oblasti sportu
Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním
smlouvám o poskytnutí účelových dotací
obchodní společnosti Sportovní a rekreační
zařízení města Ostravy, s.r.o.
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru
do vlastnictví Střediska volného času Korunka,
Ostrava - Mariánské Hory, p.o.
Program na poskytnutí mimořádných peněžních
prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy
pro období 2017 - 2018 v oblasti sportu
Žádost Českého volejbalového svazu o poskytnutí
dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava na
realizaci významné mezinárodní sportovní akce
„Final Four FIVB Volleyball World Grand Prix ve
volejbalu žen”
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06673/RM1418/97

06674/RM1418/97

06675/RM1418/97
06676/RM1418/97
06677/RM1418/97
06678/RM1418/97
06679/RM1418/97

06680/RM1418/97

06681/RM1418/97

06682/RM1418/97

06683/RM1418/97

06684/RM1418/97

06685/RM1418/97
06686/RM1418/97

06687/RM1418/97

Uzavření smlouvy o spolupráci při uspořádání
olympijského parku Ostrava 2018 s Českým
olympijským výborem a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Ostrava
RM_M 60 Žádost BUVI Promotion s.r.o. o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy na projekt XIII. Festival dřeva, MČR
STIHL®TIMBERSPORTS®CZECH SERIES
Ostrava 2017
RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady
obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s.
RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů valné hromady
obchodní společnosti KIC Odpady, a.s.
RM_M 58 Dohoda o vypořádání smluvního vztahu
RM_M 13 Návrh koupit věci v k.ú. Michálkovice, obec
Ostrava
RM_M 15 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k pozemku ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
RM_M 16 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
RM_M 17 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy
o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví
statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní
podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie stavební a báňská a.s.
RM_M 18 Předchozí souhlas rady města s uzavřením
nájemní smlouvy na nemovitosti v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, obec Ostrava pro městský obvod
Ostrava - Jih
RM_M 19 Návrh na souhlas se změnou užívání prostoru
v budově čp. 1823 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava
RM_M 21 Návrh na záměr města prodat či neprodat
pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul.
Sokolská třída)
RM_M 22 Návrh na záměr města prodat část pozemku
parc.č. 1913/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava
RM_M 23 Návrh na odejmutí nemovitých věcí městským
obvodům Petřkovice, Nová Bělá, Svinov a návrh
na schválení Dodatku č. 12 ke zřizovací listině
příspěvkové organizaci Čtyřlístek
RM_M 24 Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemků
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava
RM_M 56

Usnesení
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06688/RM1418/97

RM_M 27

06689/RM1418/97

RM_M 28

06690/RM1418/97

RM_M 29

06691/RM1418/97

RM_M 31

06692/RM1418/97

RM_M 32

06693/RM1418/97

RM_M 40

06694/RM1418/97

RM_M 41

06695/RM1418/97

RM_M 42

06696/RM1418/97

RM_M 44

06697/RM1418/97

RM_M 45

06698/RM1418/97

RM_M 57

06699/RM1418/97

RM_M 69

06700/RM1418/97

RM_M 70

06701/RM1418/97

RM_M 73

06702/RM1418/97

RM_M 74

Usnesení

Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině právnické
osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace
Návrh na vyřazení majetku statutárního města
Ostravy pronajatého společnosti Ostravské
vodárny a kanalizace a.s., rozhodnutí o
neupotřebitelnosti majetku, odúčtování z účetní
a operativní evidence, likvidaci a rozhodnutí
o přebytečnosti majetku
Návrh na prodej pozemku společnosti MIKES
s.r.o. k.ú. Svinov, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat pozemek p.p.č.
116, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Návrh na odstoupení od kupní smlouvy v k. ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na
neprominutí smluvní pokuty
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc
v k.ú. Poruba, návrh na záměr města prodat
nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec
Ostrava
Souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3039/114,
Ostrava-Bělský Les
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část
pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava se Správou
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací
Návrh na souhlas s trvalým vynětím části
pozemků v k. ú. Bartovice, obec Ostrava a souhlas
s pořádáním akce v k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava
Návrh na uzavření nájemní smlouvy, návrh
na uzavření dodatku č. 1
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
Návrh na uzavření smlouvy o právu provést
stavbu na nemovitosti v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec
Ostrava
Návrh se záborem veřejné zeleně - návrh
na souhlas s užíváním veřejného prostranství
Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina
u Ostravy, obec Ostrava
Návrh vložit nemovitý majetek v k. ú. Slezská
Ostrava (areál BAZALY) a v k. ú. Zábřeh nad
Odrou (lokalita ul. Starobělská), vše obec Ostrava,
do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s.
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06703/RM1418/97

RM_M 76

06704/RM1418/97

RM_M 4

06705/RM1418/97

RM_M 14

06706/RM1418/97

RM_M 77

06707/RM1418/97

RM_M 3

06708/RM1418/97

RM_M 9

06709/RM1418/97

RM_M 25

06710/RM1418/97

RM_VZ 1

06711/RM1418/97

RM_VZ 3

06712/RM1418/97

RM_VZ 4

06713/RM1418/97

RM_VZ 5

06714/RM1418/97

RM_VZ 6

06715/RM1418/97

RM_VZ 9

06716/RM1418/97

RM_VZ 10

06717/RM1418/97

RM_VZ 11

06718/RM1418/97

RM_VZ 12

06719/RM1418/97

RM_VZ 13

Usnesení

Návrh koupit nemovitou věc na ul. Stodolní, návrh
odejmout pozemky (vše k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava)
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí
do majetku města
Předchozí souhlas rady města k výpůjčce
nemovitostí v majetku města svěřených
městskému obvodu
Architektonicko-urbanistická soutěž na
revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre
Šrámka v Ostravě
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti”
v souvislosti se stavbami zahrnutými do
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
Návrh na uzavření smluvních vztahů při zřízení
věcných břemen - služebností přípojek nízkého
napětí pro informační panely vybudované v rámci
stavby ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy
I. fáze
Návrh na uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti
se stavbou “Transformace Domova na Liščině II”
Komunikace U Cementárny - návrh na zadání
veřejné zakázky malého rozsahu (TDS, BOZP)
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu a kanalizace
ul. Zeyerova”, poř. č. 101/2017
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu
a uzavření smlouvy příkazní na výkon
technického dozoru stavebníka a koordinátora
BOZP na stavbu “Výstavba vrtulníkového
hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných
ploch” v Ostravě - Zábřehu
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul.
Jahodová - úprava chráničky”, poř. č. 115/2017
Veřejná zakázka “Přednádraží Ostrava - Přívoz,
Prodloužená ul. Skladištní (PD+AD+IČ)” poř. č.
045/2017
Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového
hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných
ploch” poř. č. 095/2017
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Plk. R.
Prchaly”, poř. č. 108/2017
Veřejná zakázka “Kanalizace ul. Krmelínská pasport”, poř. č. 104/2017
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul.
Kollárova”, poř.č. 49/2017
Veřejná zakázka “Splašková kanalizace ul.
Husarova”, poř. č. 99/2017
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06720/RM1418/97

RM_VZ 14

06721/RM1418/97

RM_VZ 15

06722/RM1418/97
06723/RM1418/97

RM_VZ 16
RM_VZ 18

06724/RM1418/97

RM_VZ 19

06725/RM1418/97

RM_M 2

06726/RM1418/97

RM_M 6

06727/RM1418/97

RM_M 11

06728/RM1418/97

RM_M 39

06729/RM1418/97

RM_M 43

06730/RM1418/97

RM_M 34

06731/RM1418/97

RM_M 52

06732/RM1418/97
06733/RM1418/97

RM_M 53
RM_M 5

06734/RM1418/97

RM_VZ 2

06735/RM1418/97

RM_VZ 7

06736/RM1418/97

RM_VZ 8

Usnesení

Veřejná zakázka “Divadlo loutek Ostrava - fasáda,
okna, dřevěné prvky (PD+AD)”, poř. č. 97/2017
Veřejná zakázka “Nová radnice - trafostanice”,
poř. č. 12/2017
Nová radnice - projekt rekonstrukce vrátnic
Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy
bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava”
Veřejná zakázka “Opevnění bermy řeky
Ostravice”, poř. č. 48/2017
Financování přepojování kanalizačních přípojek
při výstavbě oddílné kanalizace, kde je investorem
statutární město Ostrava
Zrušení usnesení rady města č. 03200/RM1418/47
ze dne 9. 2. 2016, kterým rada souhlasila se
spolufinancováním protipovodňového opatření
“Kaskáda dvou suchých nádrží ve Vřesině
na vodním toku Porubka”
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
životního prostředí města Ostravy na realizaci
projektu “Identifikace původců znečištění ovzduší
za zhoršených rozptylových podmínek (během
vyhlášení smogové situace)”
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému
kraji na spolufinancování projektu “Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji”
Informace o činnosti zástupců města v odborné
pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy
o spolupráci a závazcích s Dalkia Česká republika,
a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.)
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12
ze dne 17.12.2003 - pohledávky statutárního
města Ostravy ke dni 31.12.2016
Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního
běžného účtu
Úprava rozpočtu r. 2017
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví
statutárního města Ostravy
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu
zeleně v roce 2017 v rámci projektu “Zelená osa
Vítkovic”
”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky
zemního plynu pro statutární město Ostrava a
městské organizace v roce 2018“, poř. č. 122/2017
”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky
elektrické energie pro statutární město Ostrava
a městské organizace pro rok 2018“, poř.
č.123/2017
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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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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

Materiály, které byly staženy :
Materiál

Název

RM_VZ 17

Veřejná zakázka “Cyklotrasa Y - Průmyslová,
05
Baarova”, poř. č. 212/2016
Návrh na souhlas s provedením stavebních úprav, 08
návrh uzavření dohody o plné moci

RM_M 68

RM_M 0
Schválení programu 97. schůze rady města konané dne 13.06.2017

zn.předkl.

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 06638/RM1418/97
Rada města
1)

schvaluje
program 97. schůze rady města konané dne 13.06.2017

RM_VH 1
(zn.předkl.)
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické
45
služby, a.s. Slezská Ostrava
Usnesení číslo: 06639/RM1418/97
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních
korporacích, obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Čs.
Armády 877/20, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, jejímž jediným
akcionářem je statutární město Ostrava
Rada města
1)

projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2016 a vyhodnocení účinnosti
motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

2)

schvaluje
doplatek prémií a bonusů člena TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

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
rada města

3)

Usnesení

schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok
2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4)

schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
za rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5)

schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2016,
včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu

6)

projednala
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2016
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

7)

rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2016 dle
důvodové zprávy předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 4

8)

určuje
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Čs. Armády 20,
Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, za auditora prof. Ing. Janu Buchtovou,
CSc., adresa: Ráčkova 50, PSČ 716 00, Ostrava, v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého
materiálu

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
rada města

Usnesení

RM_VH 2
(zn.předkl.)
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní
45
podnik Ostrava a.s.
Usnesení číslo: 06640/RM1418/97
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních
korporacích, obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova
494/2, PSČ 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 619 74 757, jejímž jediným
akcionářem je statutární město Ostrava
Rada města
1)

projednala
zprávu o verifikaci podnikatelského plánu pro rok 2017 a parametrů motivačního
systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

schvaluje
podnikatelský plán na rok 2017 obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu

3)

určuje
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4)

schvaluje
dodatky ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dopravní podnik Ostrava a.s.
a členy představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle příloh č. 2 - 5
předloženého materiálu

5)

ukládá
představenstvu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. realizovat podnikatelské aktivity
společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem na rok 2017 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
Vyřizuje:

Ing. Daniel Morys, MBA,
předseda představenstva

T: 30.06.2018

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
rada města
6)

Usnesení

projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2016 a vyhodnocení účinnosti
motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik
Ostrava a.s. dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

7)

schvaluje
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

8)

schvaluje
auditovanou účetní závěrku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2016 dle přílohy
č. 7 předloženého materiálu

9)

schvaluje
výroční zprávu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2016, ke které je připojena
zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami,
vše dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

10) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
za rok 2016 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
11) schvaluje
zprávu o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti poskytování informací podle
zákona č.106/1999., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění dle přílohy č. 7
předloženého materiálu
12) rozhodla
o rozdělení hospodářského výsledku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2016 dle
důvodové zprávy předloženého materiálu
13) schvaluje
konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle
přílohy č. 8 předloženého materiálu

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
rada města

Usnesení

14) schvaluje
výroční zprávu za rok 2016 konsolidační skupiny tvořené mateřskou společností Dopravní
podnik Ostrava a.s. a dceřinou společností EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 9
předloženého materiálu

RM_M 38
(zn.předkl.)
Návrh na zrušení bodu 3) usnesení RM č. 06148/RM1418/90 ze dne
50
18.04.2017
Usnesení číslo: 06641/RM1418/97
k usnesení č. 06148/RM1418/90
Rada města
1)

zrušuje
bod 3) svého usnesení č. 06148/RM1418/90 ze dne 18.4.2017, kterým bylo schváleno
v případě úspěšnosti žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto
usnesení financování projektu v celkové výši 13 433 tis. Kč
- v roce 2018:
na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO 6 716 tis. Kč, přičemž v této částce je
zajištěno spolufinancování z rozpočtu SMO 693 tis. Kč
předfinancování a spolufinancování z rozpočtu MOb dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

schvaluje
v případě úspěšnosti žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt „Lepší přístup k výuce
jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě“ financování projektu v celkové výši 14 549 tis. Kč
- v roce 2018
na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO 7 274 tis. Kč, přičemž v této částce je
obsaženo spolufinancování projektu z rozpočtu SMO 947 tis. Kč
předfinancování a spolufinancování z rozpočtu MOb dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3)

žádá
městský obvod Poruba
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu v rámci specifikace nároků na rozpočet
statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Petr Mihálik,
starosta městského obvodu Poruba

T: 31.12.2017

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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Usnesení

RM_M 47
(zn.předkl.)
Souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok
50
2017 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu
Usnesení číslo: 06642/RM1418/97
Rada města
1)

souhlasí
s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního
Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města
Ostravy

2)

žádá
městský obvod Slezská Ostrava
o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním
městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu
poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV
státního rozpočtu pro rok 2017 a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto
usnesení
Vyřizuje:

MVDr. Barbora Jelonková,
starostka městského obvodu Slezská Ostrava

T: 13.07.2017

RM_M 63
(zn.předkl.)
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného
50
regionálního operačního programu - CYKLODOPRAVA II, pro projekt
“Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a cyklisty – ul.
Muglinovská”
Usnesení číslo: 06643/RM1418/97
Rada města
1)

souhlasí
se zahájením přípravy a s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu - CYKLODOPRAVA II, pro projekt
“Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a cyklisty – ul. Muglinovská”

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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2)

Usnesení

žádá
městský obvod Slezská Ostrava jako nositele projektu
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a zajištění předložení žádosti
o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami
výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu CYKLODOPRAVA II,
v případě, že zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava rozhodně kladně o předložení
žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

3)

MVDr. Barbora Jelonková,
starostka městského obvodu Slezská Ostrava

T: 07.09.2017

schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 12 000 tisíc Kč
(celkové náklady vč. přípravy projektu) v roce 2018 na zajištění předfinancování projektu
ve výši 8 400 tisíc Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši
3 234 tis Kč dle přílohy č.1 předloženého materiálu

4)

žádá
městský obvod Slezská Ostrava
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení
v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu
3) tohoto usnesení
Vyřizuje:

MVDr. Barbora Jelonková,
starostka městského obvodu Slezská Ostrava

T: 31.12.2018

RM_M 64
(zn.předkl.)
Návrh na souhlas s přijetím dotace v rámci dotačního programu
50
Podpora bydlení pro rok 2017, podprogramu Regenerace sídlišť pro rok
2017 - RS-Ostrava, Muglinov, 4. etapa
Usnesení číslo: 06644/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01743/17
k usnesení č. 05389/RM1418/78
Rada města
1)

souhlasí
s přijetím dotace z programu “Podpora bydlení pro rok 2017”, podprogramu “Regenerace
sídlišt pro rok 2017”, dle podmínek od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj,

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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Usnesení

Staroměstské nám. 932/6,110 15 Praha 1, IČO 66002222 na projekt “Regenerace sídlištěOstrava, Muglinov, 4. etapa” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s podmínkami udržitelnosti tohoto
projektu dle oddílu 9 písm. f) podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 uvedeného
v příloze č. 1 předloženého materiálu
2)

doporučuje
zastupitelstvu města
vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Regenerace sídliště-Ostrava, Muglinov,
4. etapa” dle oddílu 9 písm. f) podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 uvedeného
v příloze č. 1 předloženého materiálu

3)

žádá
městský obvod Slezská Ostrava
zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

4)

MVDr. Barbora Jelonková,
starostka městského obvodu Slezská Ostrava

T: 31.01.2018

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

MVDr. Barbora Jelonková,
starostka městského obvodu Slezská Ostrava

T: 21.06.2017

RM_M 48
(zn.předkl.)
Podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního
50
operačního programu pro projekt „Energetické úspory bytového domu
na ulici Knüpferova 1456/3 a 1455/4, Ostrava-Hulváky“
Usnesení číslo: 06645/RM1418/97
Rada města
1)

schvaluje
zahájení přípravy projektu „Energetické úspory bytového domu na ulici Knüpferova 1456/3
a 1455/4, Ostrava-Hulváky“ ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního

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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Usnesení

programu, výzva č. 37
2)

souhlasí
s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Energetické úspory bytového domu na ulici
Knüpferova 1456/3 a 1455/4, Ostrava-Hulváky“ v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu, výzva č. 37 s tím, že financování bude zajištěno dle Přílohy č. 1 –
Přehled financování projektu, bez nároků na spolufinancování realizace díla ze strany
statutárního města Ostravy

3)

žádá
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci včetně
všech příloh k projektu dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 37,
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v případě, že zastupitelstvo
městského obvodu rozhodne kladně o podání žádosti o dotaci uvedenou v bodě 2) tohoto
usnesení bez nároků na spolufinancování realizace díla ze strany statutárního města Ostravy
Vyřizuje:

4)

Ing. arch. Liana Janáčková,
starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

T: 31.08.2017

žádá
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. arch. Liana Janáčková,
starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

T: 31.08.2017

RM_M 49
(zn.předkl.)
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního
50
prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí,
na realizaci akce “Revitalizace plochy na ul. Hvězdná v k.ú. Radvanice”
Usnesení číslo: 06646/RM1418/97
Rada města
1)

souhlasí
s přípravou projektu a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Revitalizace plochy na ul.
Hvězdná v k.ú. Radvanice” v rámci Operačního programu Životní prostředí, 59. výzvy

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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Prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3.2
2)

žádá
městský obvod Radvanice a Bartovice
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto
usnesení v souladu s podmínkami 59. výzvy Prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu
a krajinu, specifický cíl 4.3.2 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně
o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

3)

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice

T: 15.09.2017

schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v roce 2018 v celkové výši
1.676.600,- Kč, v roce 2018 na zajištění předfinancování částku ve výši 1.265.000,- Kč,
přičemž je v částce obsaženo spolufinancování celkem ve výši 626.500,- Kč dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

4)

žádá
městský obvod Radvanice a Bartovice
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení,
v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:

5)

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice

T: 29.12.2017

souhlasí
se zněním čestného prohlášení k projektu “Revitalizace plochy na ul. Hvězdná v k.ú.
Radvanice” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

6)

souhlasí
s realizací akce “Revitalizace plochy na ul. Hvězdná v k.ú. Radvanice” na pozemcích p.č.
2141/2 a p.č. 2141/3 v k.ú. Radvanice, s udržitelností opatření realizovaných v rámci
předmětné akce na výše uvedených pozemcích po dobu 10 let a s nutným kácením v rámci
realizace 14 ks dřevin (4 ks lípy srdčité, 2 ks jírovec maďal, 2 ks smrk pichlavý, 2 ks javor
mléč, 2 ks bříza bělokorá, 1 ks zerav západní, 1 ks smrk ztepilý) a 12 m2 zimolez obecný,
rostoucích na pozemku p.č. 2141/3 v k.ú. Radvanice

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 66
(zn.předkl.)
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního
50
prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí,
na realizaci akce “Revitalizace sadu Kpt. Jaroše v k.ú. Bartovice
Usnesení číslo: 06647/RM1418/97
Rada města
1)

souhlasí
s přípravou projektu a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Revitalizace sadu Kpt. Jaroše
v k.ú. Bartovice” v rámci Operačního programu Životní prostředí, 59. výzvy Prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3.2

2)

žádá
městský obvod Radvanice a Bartovice
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto
usnesení v souladu s podmínkami 59. výzvy Prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu
a krajinu, specifický cíl 4.3.2 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně
o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

3)

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice

T: 15.09.2017

schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v roce 2018
v celkové výši 1.641.688,- Kč, v roce 2018 na zajištění předfinancování částku ve výši
1.282.200,- Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 443.100,- Kč
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4)

žádá
městský obvod Radvanice a Bartovice
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení,
v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:

5)

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice

T: 29.12.2017

souhlasí
se zněním čestného prohlášení k projektu “Revitalizace sadu Kpt. Jaroše v k.ú. Bartovice” dle

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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přílohy č. 3 předloženého materiálu

RM_M 61
(zn.předkl.)
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání dotace v rámci
50
“Podmínek dotačního programu na podporu sociálních služeb
a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního
rozpočtu” pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2017
Usnesení číslo: 06648/RM1418/97
k usnesení č. 04498/RM1418/66
Rada města
1)

souhlasí
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dočerpání dotace v rámci “Podmínek dotačního
programu na podporu sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu” pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2017 prostřednictvím
souhrnné žádosti statutárního města Ostravy

2)

žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
o zajištění všech potřebných podkladů pro předložení souhrnné žádosti města Ostravy
o dočerpání dotace dle “Podmínek dotačního programu na podporu sociálních služeb a způsobu
rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu” pro poskytovatele
sociálních služeb na rok 2017 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně
o podání uvedené žádosti o dotaci
Vyřizuje:

Ing. Petra Bernfeldová,
starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

T: 07.07.2017

RM_M 62
(zn.předkl.)
Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádostí o poskytnutí dotací
50
z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekty
“Energetické úspory v BD Chelčického 10” a “Energetické úspory v BD
Úprkova 11”
Usnesení číslo: 06649/RM1418/97
Rada města
1)

souhlasí

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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s přípravou a podáním žádostí o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního operačního
programu pro projekty “Energetické úspory v BD Chelčického 10” a “Energetické úspory
v BD Úprkova 11”
2)

žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektů
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektů a předložením žádostí o dotace
a všech jejich příloh pro projekty “Energetické úspory v BD Chelčického 10” a “Energetické
úspory v BD Úprkova 11” dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 37
Integrovaného regionálního operačního programu v případě, že zastupitelstvo městského
obvodu rozhodne kladně o podání uvedených žádostí o dotace
Vyřizuje:

3)

Ing. Petra Bernfeldová,
starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

T: 23.11.2017

schvaluje
a) v případě úspěšnosti projektu “Energetické úspory v BD Chelčického 10” financování
projektu v celkové výši 4 586 tis. Kč na zajištění předfinancování projektů ve výši
2 218 tis. Kč v roce 2018, přičemž částka obsahuje spolufinancování ve výši 1 562 tis. Kč dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu
b) v případě úspěšnosti projektu “Energetické úspory v BD Úprkova 11” financování projektu
v celkové výši 7 717 tis. Kč na zajištění předfinancování projektů ve výši 3 787 tis. Kč v roce
2018, přičemž částka obsahuje spolufinancování ve výši 2 491 tis. Kč dle přílohy č. 2
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 Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Petra Bernfeldová,
starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

T: 30.09.2019

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 65
(zn.předkl.)
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb
50
pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu
poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Usnesení číslo: 06650/RM1418/97
k usnesení č. 04951/RM1418/72
Rada města
1)

souhlasí
s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního
Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města
Ostravy

2)

žádá
městský obvod Ostrava-Jih
o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním
městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu
poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV
státního rozpočtu pro rok 2017 a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto
usnesení
Vyřizuje:

Bc. Martin Bednář,
starosta městského obvodu Ostrava - Jih

T: 13.07.2017

RM_M 67
(zn.předkl.)
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci pro projekt
50
“Stavební úpravy obytného objektu č.p.545 v Polance nad Odrou”
Usnesení číslo: 06651/RM1418/97
Rada města
1)

schvaluje
zahájení přípravy projektu “stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou”
ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

2)

souhlasí

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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s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance
nad Odrou” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – výzvy č. 37 Energetické úspory v bytových domech II.
3)

žádá
městský obvod Polanka nad Odrou jako nositele projektu
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení
a zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh dle bodu 2) tohoto usnesení
v souladu s podmínkami výzvy č. 37 “Energetické úspory v bytových domech II” v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v případě, že zastupitelstvo
městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto
usnesení
Vyřizuje:

4)

Pavel Bochnia,
starosta městského obvodu Polanka nad Odrou

T: 30.11.2017

schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši
11 767 tis. Kč,
- v roce 2018:
na zajištění předfinancování projektu ve výši 4 825 tis. Kč,
- v roce 2019
na zajištění předfinancování projektu ve výši 4 824 tis. Kč, přičemž v obou částkách je
obsaženo spolufinancování celkem z rozpočtu SMO ve výši 7 508 tis. Kč, dle přílohy č.1
předloženého materiálu.
Spolufinancování z rozpočtu MOb 1 648 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5)

žádá
městský obvod Polanka nad Odrou
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) v rámci
specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 4)
tohoto usnesení

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:

Usnesení

Pavel Bochnia,
starosta městského obvodu Polanka nad Odrou

RM_M 7
(zn.předkl.)
Návrh Dohody o zajištění odborné praxe na pracovišti mezi statutárním
25
městem Ostrava a Střední odbornou školou ochrany osob a majetku
s.r.o., Karviná-Hranice a Ostrava-Poruba
Usnesení číslo: 06652/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
o uzavření Dohody o zajištění odborné praxe na pracovišti mezi statutárním městem Ostrava,
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a Střední odbornou školou ochrany osob
a majetku s.r.o., Karviná-Hranice, Leonovova 1795, 733 01 Karviná-Hranice a Střední
odbornou školou ochrany osob a majetku s.r.o., Liptaňské náměstí 890/1, 708 00 OstravaPoruba, IČ: 25383205 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

RM_M 35
Návrh na udělení Ceny města Ostravy U.B.

(zn.předkl.)
01

Usnesení číslo: 06653/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01644/17
Rada města
1)

navrhuje
zastupitelstvu města
udělit Cenu města Ostravy jamajskému sportovci UXXXXX BXXXXXX, narozenému XXX
XX XXXX, bytem XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX bez nároku
na finanční odměnu s touto cenou spojenou

2)

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města
Vyřizuje:

Mgr. Bc. Michal Bayer,
vedoucí odboru kancelář primátora

T: 21.06.2017

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 36
(zn.předkl.)
Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu města na nákup
01
sanitního vozidla pro potřebu územního odboru Ostrava Zdravotnické
záchranné služby Moravskoslezského kraje
Usnesení číslo: 06654/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01617/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 3.850.000,-- Kč Zdravotnické
záchranné službě Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Výškovická
2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 48804525, zastoupené ředitelem MUDr. Romanem
Gřegořem na financování nákladů na nákup sanitního vozidla pro potřebu územního odboru
Ostrava Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace
z rozpočtu města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí
1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 na straně poskytovatele a Zdravotnickou záchrannou
službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Výškovická 2995/40,
700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 48804525 na straně příjemce, dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu

3)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření, kterým se:

4)

- zvyšuje financování ORJ 120
na pol. 8115, ÚZ 1020

o 3.850 tis. Kč

- zvyšují investiční transfery ORJ 200
na § 3533, pol. 6359, ÚZ 1020

o 3.850 tis. Kč

ukládá

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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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí na jeho 27. zasedání dne 21. 6. 2017 návrh dle
bodů 1) a 2) a rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Mgr. Bc. Michal Bayer,
vedoucí odboru kancelář primátora

T: 21.06.2017

RM_M 37
Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení moravské vlajky na budovu
Radnice města Ostravy dne 5. července 2017

(zn.předkl.)
01

Usnesení číslo: 06655/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01759/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o nevyvěšení moravské
5. července 2017

2)

vlajky na

budovu

Radnice

města

Ostravy dne

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města
Vyřizuje:

Mgr. Bc. Michal Bayer,
vedoucí odboru kancelář primátora

T: 21.06.2017

RM_M 46
(zn.předkl.)
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně
28
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků
Usnesení číslo: 06656/RM1418/97
Rada města
1)

doporučuje

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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zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu s úpravou
2)

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města
Vyřizuje:

Mgr. Renata Kolková, MPA,
vedoucí odboru legislativního a právního

T: 21.06.2017

RM_M 71
(zn.předkl.)
Informace o vyřízení dotazu a podnětu člena zastupitelstva města
28
Ing. Martina Jurošky, Ph.D., vznesených na 26. zasedání zastupitelstva
města dne 10. května 2017
Usnesení číslo: 06657/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01789/17
Rada města
1)

bere na vědomí
informaci o vyřízení dotazu a podnětu člena zastupitelstva města Ing. Martina Jurošky, Ph.D.,
vznesených na 26. zasedání zastupitelstva města dne 10. května 2017

2)

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,
předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Mgr. Renata Kolková, MPA,
vedoucí odboru legislativního a právního

T: 21.06.2017

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
(zn.předkl.)
Ukončení realizace projektu “Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice”
38
spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
Usnesení číslo: 06658/RM1418/97
k usnesení č. 04051/RM1418/61
k usnesení č. 0339/ZM1418/5
Rada města
1)

souhlasí
s předloženou zprávou o ukončení projektu “Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice”
spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí

2)

ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému
zajistit udržitelnost projektu “Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice” dle podmínek
stanovených ve Smlouvě č. 14199683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně Dodatku č. 1 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu a poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období
udržitelnosti
Vyřizuje:

3)

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 05.10.2020

ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje
zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a zaslat Státnímu fondu životního prostředí ČR poskytovateli podpory monitorovací provozní zprávy o stavu a změnách projektu v období
udržitelnosti projektu “Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice” dle podmínek stanovených
ve Smlouvě č. 14199683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně Dodatku č. 1 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
Vyřizuje:

Ing. Václav Palička,
vedoucí odboru strategického rozvoje

T: 05.10.2020

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 51
(zn.předkl.)
Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (Gravitační
08
odvodnění Hrušova)
Usnesení číslo: 06659/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01702/17
Rada města
1)

souhlasí
s návrhem koupit pozemky:
- parc. č. 265
- parc. č. 266/1
- parc. č. 266/2
- parc. č. 267/1
- parc. č. 268
- parc. č. 291/1
- parc. č. 291/3
- parc. č. 292
- parc. č. 293
- parc. č. 294
vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava
od spoluvlastníků:
paní XXXX XXXXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XX XX XXX XXX XX
XXXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
pana XXXXX XXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
paní XXXX XXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XX XX XXX XXX XX
XXXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
paní XXXXXXX XXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XX XX XXX XXX XX
XXXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
paní XXXXXX XXXXXXXXX rok nar. XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
za celkovou kupní cenu 26.815.000,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2
předloženého materiálu a se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé v důvodové zprávě

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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2)

Usnesení

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 21.06.2017

RM_M 20
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě (k.ú. Slezská
08
Ostrava, obec Ostrava)
Usnesení číslo: 06660/RM1418/97
k usnesení č. 01661/RM1418/26
Rada města
1)

rozhodla
na straně propachtovatele o uzavření dodatku č. 1 k “Pachtovní smlouvě” ev. č. 1939/2015/MJ
ze dne 29. 6. 2015 s právnickou osobou
LODĚNICE POD HRADEM, z.s,
se sídlem: Slezská Ostrava 2086, 710 30 Ostrava, IČO: 22 83 62 76,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

RM_M 72
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy,
08
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
a dohody o podmíněném prominutí dluhu k nemovitým věcem v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo
nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka)
Usnesení číslo: 06661/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01757/17

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)

souhlasí
s návrhem na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy s Ostravskou
univerzitou, Dvořákova 138/7, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 619 88 987
k níže uvedeným nemovitým věcem v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, nesvěřeným městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to:
- pozemek parc. č. 213/1
- pozemek parc. č. 213/4
- pozemek parc. č. 213/16
- pozemek parc. č. 213/19, jehož součástí je stavba č. p. 3260, obč. vybavenost
- pozemek parc. č. 213/20
- pozemek parc. č. 213/22
- pozemek parc. č. 213/23
- pozemek parc. č. 213/24
- pozemek parc. č. 214/10
- pozemek parc. č. 225/9
- pozemek parc. č. 225/10
- pozemek parc. č. 3465/7
- pozemek parc. č. 3465/8
- pozemek parc. č. 3466/3
- pozemek parc. č. 3960
- pozemek parc. č. 3961
- pozemek parc. č. 3962
- pozemek parc. č. 3963
- pozemek parc. č. 3964
- pozemek parc. č. 3965
- pozemek parc. č. 3966
- pozemek parc. č. 3967
- pozemek parc. č. 3968
- pozemek parc. č. 3969
- pozemek parc. č. 3970/2
- pozemek parc. č. 3971/2
- pozemek parc. č. 3972/2
- pozemek parc. č. 3979/2
- pozemek parc. č. 3980
- pozemek parc. č. 3981
- pozemek parc. č. 3982
- pozemek parc. č. 3983
- pozemek parc. č. 3984
- pozemek parc. č. 3985
- pozemek parc. č. 3986
- pozemek parc. č. 3987
- pozemek parc. č. 3988
- pozemek parc. č. 3989
- pozemek parc. č. 3990
- pozemek parc. č. 3991

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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- pozemek parc. č. 3992
- pozemek parc. č. 3993
- pozemek parc. č. 3994
- pozemek parc. č. 3995
- pozemek parc. č. 3997
- pozemek parc. č. 3998
- pozemek parc. č. 3999
- pozemek parc. č. 4000
- pozemek parc. č. 4001
- pozemek parc. č. 4002
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
2)

souhlasí
s návrhem na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Ostravské univerzitě, Dvořákova 138/7, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 619 88
987 ve výši 10.000.000,- Kč, která bude poskytnuta ve dvou splátkách a to 5.000.000,- Kč
do 30. 9. 2017 a 5.000.000,- Kč do 30. 3. 2018, na úhradu části nákladů spojených s přípravou
a realizací veřejných zakázek na zhotovení studie v rozsahu investičního záměru, projektové
dokumentace pro účely územního řízení a projektové dokumentace pro účely stavebního řízení
stavby „Fakulty umění a stavby Centra zdravého pohybu“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 4
předloženého materiálu

3)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření, kterým se
sníží běžné výdaje
- na § 2143, pol. 5901, ORJ 300
- na § 3636, pol. 5901,ÚZ 3636, ORJ 300

o
o

4 000 tis. Kč
1 000 tis. Kč

z v y š u j í investiční půjčené prostředky vysokým školám
- na § 3299, pol. 6452, ORJ 300
o
4 000 tis. Kč
- na § 3299, pol. 6452, ÚZ 3636, ORJ 300
o
1 000 tis. Kč
4)

souhlasí
s návrhem na uzavření dohody o podmíněném prominutí dluhu dle ust. § 1995 obč. zák.,
s Ostravskou univerzitou, Dvořákova 138/7, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO:
619 88 987 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

5)

ukládá

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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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení
a ke schválení návrh dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:

6)

Ing. Václav Palička,
vedoucí odboru strategického rozvoje

T: 21.06.2017

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 21.06.2017

RM_M 50
(zn.předkl.)
Souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) na projekt
21
“Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace” a “Řízení Strategie
ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020”
Usnesení číslo: 06662/RM1418/97
k usnesení č. 04473/RM1418/65
k usnesení č. 02699/RM1418/39
k usnesení č. 03970/RM1418/60
k usnesení č. 03483/RM1418/52
Rada města
1)

souhlasí
se zněním a podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu “Zprostředkující
subjekt ITI ostravské aglomerace” spolufinancovaného z Operačního programu Technická
pomoc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

souhlasí
se zněním a podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu “Řízení Strategie
ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020” spolufinancovaného z Operačního programu Technická
pomoc dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3)

ukládá

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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Magistrátu města Ostravy - odboru vnitřních věcí
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

4)

Ing. Marcela Trojáková, MPA,
vedoucí odboru vnitřních věcí

T: 30.06.2018

ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Václav Palička,
vedoucí odboru strategického rozvoje

T: 30.11.2017

RM_M 30
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z odvodů z loterií
60
a jiných podobných her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence
Usnesení číslo: 06663/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01720/17
k usnesení č. 1541/ZM1418/24
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
- rozhodnout o poskytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle
přílohy č. 1 a č. 3 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
účelových dotací dle návrhu uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu,
- rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče a protidrogové prevence
dle přílohy č. 2 a č. 4 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým
žadatelům uvedeným v týchž přílohách

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření, kterým se:

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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- snižují
běžné výdaje
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 1355, ORJ 180

o

3 473 tis. Kč

neinvestiční transfery
na § 4349, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 180

o

180 tis. Kč

na § 4349, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 180

o

210 tis. Kč

na § 4349, pol. 5221, ÚZ 1355, ORJ 180

o

914 tis. Kč

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 180

o

439 tis. Kč

na § 4349, pol. 5223, ÚZ 1355, ORJ 180

o

30 tis. Kč

na § 4349, pol. 5229, ÚZ 1355, ORJ 180

o

50 tis. Kč

investiční transfery
na § 4349, pol. 6321, ÚZ 1355, ORJ 180

o

80 tis. Kč

na § 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180

o

400 tis. Kč

na § 4349, pol. 6323, ÚZ 1355, ORJ 180

o

1 170 tis. Kč

- zvyšují

3)

rozhodla
- o poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci v oblasti sociální péče, zřízené statutárním
městem Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- o neposkytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče, zřízeným
statutárním městem Ostrava, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

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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schvaluje
a) rozpočtové opatření, kterým se:
- snižují
běžné výdaje
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 1355, ORJ 180

o 430 tis. Kč

- zvyšuje
neinvestiční transfer příspěvkové organizaci
na § 4357, pol. 5331, ÚZ 1355, ORG 43. ORJ 180

o 430 tis. Kč

b) úpravu závazného ukazatele
- navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2017 organizaci Čtyřlístek centrum pro osoby
se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, na základě
smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02785/2015/SOC,
dodatek č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC, ve výši 430 tis. Kč, účelově určený na Rekondiční
a rehabilitační pobyty s časovou použitelností od 1.9. 2017 do 31.10. 2017
5)

ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4a) tohoto usnesení
Vyřizuje:

6)

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.06.2017

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit finanční rezervu v celkové výši 1.097 tis. Kč
jako rezervu alokovanou v rozpočtu ORJ 180 pro řešení mimořádných okolností či nově
vzniklých potřeb v oblasti sociální péče v průběhu roku 2017

7)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

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 zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1), 2) a 6)
tohoto usnesení
Vyřizuje:

Mgr. Jaroslava Rovňáková,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

T: 21.06.2017

RM_M 33
(zn.předkl.)
Přijetí a použití státní účelové dotace včetně schválení finanční
86
participace města v rámci Programu prevence kriminality na místní
úrovni 2017
Usnesení číslo: 06664/RM1418/97
k usnesení č. 05600/RM1418/81
Rada města
1)

rozhodla
o přijetí a použití státní účelové neinvestiční dotace v rámci Programu prevence kriminality
na místní úrovni 2017 od poskytovatele Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7,
IČO: 00007064, na projekty:
1) Senior posel prevence dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
2) Senior linka seniorům a hendikepovaným osobám dle podmínek uvedených v příloze č. 2
předloženého materiálu
3) Nestanu se obětí dle podmínek uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu
4) Syntetickou DNA ochráníme majetek občanů dle podmínek uvedených v příloze č. 4
předloženého materiálu
5) Pětidenní policejní akademie se strážníky pro děti ze SVL dle podmínek uvedených
v příloze č. 5 předloženého materiálu

2)

schvaluje
financování projektů neinvestičního charakteru:
1) Senior posel prevence
financování ve výši 70 tis. Kč, spolufinancování 30 tis. Kč, celkem 100 tis. Kč
2) Senior linka seniorům a hendikepovaným osobám
financování ve výši 81 tis. Kč, spolufinancování 18 tis. Kč, celkem 99 tis. Kč
3) Nestanu se obětí
financování ve výši 70 tis. Kč, spolufinancování 30 tis. Kč, celkem 100 tis. Kč
4) Syntetickou DNA ochráníme majetek občanů
financování ve výši 36 tis. Kč, spolufinancování 4 tis. Kč, celkem 40 tis. Kč
5) Pětidenní policejní akademie se strážníky pro děti ze SVL

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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financování ve výši 59 tis. Kč, spolufinancování 26 tis. Kč, celkem 85 tis. Kč
3)

schvaluje
finanční participaci města na projekt investičního charakteru Ostrava - Modernizace městského
kamerového systému 2017 ve výši 60 tis. Kč, která je zařazena na ORJ 180 odboru sociálních
věcí a zdravotnictví

4)

schvaluje
návrh rozpočtové úpravy – požadavek na schválení rozpočtového opatření, kterým se:
-zvyšují
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14032, org. 705
ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14032, org. 706
ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14032, org. 707
ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14032, org. 708
ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14032, org. 709

o
o
o
o
o

70 tis. Kč
70 tis. Kč
59 tis. Kč
36 tis. Kč
81 tis. Kč

-snižují
běžné výdaje
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7119, ORJ 180

o

108 tis. Kč

běžné výdaje
§ 4349. pol. 5133, ÚZ 7119, org. 705, ORJ 270
§ 4349. pol. 5139, ÚZ 7119, org. 705, ORJ 270
§ 4349. pol. 5169, ÚZ 7119, org. 705, ORJ 270
§ 4349. pol. 5137, ÚZ 7119, org. 706, ORJ 270
§ 4349. pol. 5169, ÚZ 7119, org. 706, ORJ 270
§ 4349. pol. 5169, ÚZ 7119, org. 707, ORJ 270
§ 4349. pol. 5169, ÚZ 7119, org. 708, ORJ 270
§ 4349. pol. 5137, ÚZ 7119, org. 709, ORJ 270

o
o
o
o
o
o
o
o

1 tis. Kč
9 tis. Kč
20 tis. Kč
14 tis. Kč
16 tis. Kč
26 tis. Kč
4 tis. Kč
18 tis. Kč

§ 4349, pol. 5169, ÚZ 14032, org. 705, ORJ 270
§ 4349, pol. 5194, ÚZ 14032, org. 705, ORJ 270
§ 4349, pol. 5137, ÚZ 14032, org. 709, ORJ 270
§ 4349, pol. 5133, ÚZ 14032, org. 706, ORJ 270
§ 4349, pol. 5137, ÚZ 14032, org. 706, ORJ 270

o
o
o
o
o

55 tis. Kč
15 tis. Kč
81 tis. Kč
1 tis. Kč
15 tis. Kč

-zvyšují

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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5)

Usnesení

o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 tis. Kč
31 tis. Kč
20 tis. Kč
32 tis. Kč
4 tis. Kč
1 tis. Kč
18 tis. Kč
20 tis. Kč
20 tis. Kč

ukládá
Magistrátu města Ostrava - odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení
Vyřizuje:

6)

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.06.2017

ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektů dle bodů 1), 2) a 3) tohoto
usnesení
Vyřizuje:

Mgr. Jaroslava Rovňáková,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

T: 31.01.2018

RM_M 54
(zn.předkl.)
Návrh na změnu podmínek pro čerpání účelového neinvestičního
86
příspěvku poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková
organizace a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku
Usnesení číslo: 06665/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01762/17
k usnesení č. 1543/ZM1418/24
Rada města
1)

bere na vědomí
žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace o změnu podmínek pro čerpání
účelového neinvestičního příspěvku ve výši 997.000,-- Kč na akci “Stavební úpravy kožního
oddělení a ORL ambulance v budově H3” a změnu termínu pro vyúčtování tohoto příspěvku

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
2)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit změnu podmínek pro čerpání účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého
ve výši 997.000,-- Kč Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace na akci “Stavební
úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3” z Fondu pro rozvoj Městské
nemocnice Ostrava a změnu termínu vyúčtování příspěvku dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
předloženého materiálu

3)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města
Vyřizuje:

Mgr. Jaroslava Rovňáková,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

T: 21.06.2017

RM_M 75
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku právnické
40
osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z rozpočtu
statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice
Ostrava
Usnesení číslo: 06666/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01788/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
a) schválit realizaci opravy havarijního stavu rozvodů vody v garážích a dílnách pavilonu
C Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
předloženého materiálu
b) schválit financování opravy havarijního stavu rozvodů vody v garážích a dílnách pavilonu C
Městské nemocnice Ostrava dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské
nemocnice Ostrava

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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2)

Usnesení

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí
- účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 934 tis. Kč
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

3)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření, kterým se
- sníží
ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj MNO
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170

o 934 tis. Kč

- zvýší
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170
4)

o 934 tis. Kč

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace, IČO 00635162, a to:
- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku

5)

o 934 tis. Kč

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

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), 2), 3) a 4) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města
Vyřizuje:

Mgr. Jaroslava Rovňáková,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

T: 21.06.2017

RM_M 59
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření memorand o spolupráci při přípravě a realizaci
31
projektů “Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě”,
“Přístavby Domu umění - Galerie 21. století” a “Výstavby nového
koncertního sálu jako přístavba objektu Domu kultury města Ostravy”
Usnesení číslo: 06667/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01793/17
Rada města
1)

souhlasí
s
uzavřením
Memorand
o
spolupráci
při
přípravě
a
realizaci
projektů spolufinancovaných statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem
a Českou republikou - ministerstvem kultury dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2,
3 předloženého materiálu

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o uzavření Memorand dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

3)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph. D.,
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci
projektů dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
Vyřizuje:

Mgr. Barbora Stankušová,
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit

T: 21.06.2017

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 55
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných
60
podobných her pro období 2017-2018 v oblasti sportu
Usnesení číslo: 06668/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01813/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her
v oblasti sportu pro období 2017-2018 žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 1
předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění
formálních náležitostí

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti
sportu pro období 2017-2018 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 předloženého
materiálu, a to ve výši dle uvedené přílohy č. 2, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem
Ostrava a příjemci účelových dotací uvedenými v tomto bodě usnesení, a dle přílohy č. 4
předloženého materiálu

3)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her
v oblasti sportu pro období 2017-2018 žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 3
předloženého materiálu a dle důvodové zprávy

4)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření, kterým se
- snižují
neinvestiční transfery

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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na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161 o 36 050 tis. Kč
- zvyšují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 161 o
100 tis. Kč
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161 o 33 755 tis. Kč
investiční transfer
na § 3419, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161 o
5)

2 195 tis. Kč

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi
předložit návrhy dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu
města na jeho zasedání dne 21.06.2017
Vyřizuje:

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

T: 21.06.2017

RM_M 26
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
45
účelových dotací obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení
města Ostravy, s.r.o.
Usnesení číslo: 06669/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01802/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 2787/2015/KSV ze dne 29.10.2015,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 05.01.2017, s obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení
města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy
č. 4 předloženého materiálu

2)

doporučuje
zastupitelstvu města

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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rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové
dotace evid. č. 1831/2016/ŠaS ze dne 29.06.2016 s obchodní společností Sportovní a rekreační
zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle
přílohy č. 7 předloženého materiálu
3)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření, kterým se
snižují investiční transfery
na § 3412, pol. 6313, ORG 4262, ORJ 161 o 6 905 tis. Kč
zvyšují neinvestiční transfery
na § 3412, pol. 5213, ORG 4262, ÚZ 2003, ORJ 161 o 6 905 tis. Kč

4)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto
usnesení
Vyřizuje:

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

T: 21.06.2017

RM_M 8
(zn.předkl.)
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska
42
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.
Usnesení číslo: 06670/RM1418/97
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
daru do vlastnictví právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské
Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, dle důvodové zprávy a přílohy č.
1 předloženého materiálu

2)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto

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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usnesení
Vyřizuje:

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

RM_M 10
Program na poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu
statutárního města Ostravy pro období 2017 - 2018 v oblasti sportu

T: 30.06.2017

(zn.předkl.)
91

Usnesení číslo: 06671/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01774/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
a) schválit Program na poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu statutárního
města Ostravy pro období 2017-2018 v oblasti sportu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí mimořádných peněžních
prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2017-2018 v oblasti sportu dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí mimořádných peněžních prostředků
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2017-2018 v oblasti sportu dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

3)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne
21.6.2017
Vyřizuje:

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

T: 21.06.2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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RM_M 12
(zn.předkl.)
Žádost Českého volejbalového svazu o poskytnutí dotace z rozpočtu
91
statutárního města Ostrava na realizaci významné mezinárodní
sportovní akce „Final Four FIVB Volleyball World Grand Prix
ve volejbalu žen”
Usnesení číslo: 06672/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01812/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému volejbalovému svazu, IČO
00540285, se sídlem : Zátopkova 100/2, Břevnov, PSČ 169 00 Praha ve výši 300 tis. Kč
na realizaci významné akce” Final Four FIVB Volleyball World Grand Prix ve volejbalu žen”
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

2)

doporučuje
schválit rozpočtové opatření, kterým se:
snižuje rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 300 tis. Kč
zvyšují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 300 tis. Kč

3)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi
předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení ke schválení a rozhodnutí zastupitelstvu města
na jeho jednání dne 21.6.2017
Vyřizuje:

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

T: 21.06.2017

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

Strana 47/113

Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

RM_M 56
(zn.předkl.)
Uzavření smlouvy o spolupráci při uspořádání olympijského parku
91
Ostrava 2018 s Českým olympijským výborem a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrava
Usnesení číslo: 06673/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01819/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
uzavřít Smlouvu o spolupráci při uspořádání olympijského parku s Českým olympijským
výborem se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 48546607 dle přílohy č.
1 předloženého materiálu a dále rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši
10 000 tis. Kč Českému olympijskému výboru, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10,
IČO 48546607 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Ostravy mezi městem Ostrava a příjemcem uvedeným v tomto bodě usnesení dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu

2)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení na jeho zasedání
dne 21.6.2017
Vyřizuje:

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

T: 21.06.2017

RM_M 60
(zn.předkl.)
Žádost BUVI Promotion s.r.o. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
91
statutárního města Ostravy na projekt XIII. Festival dřeva, MČR
STIHL®TIMBERSPORTS®CZECH SERIES Ostrava 2017
Usnesení číslo: 06674/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01821/17
Rada města
1)

doporučuje

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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zastupitelstvu města
rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace BUVI Promotion s.r.o., IČO 26812576,
se sídlem Dolní náměstí 17/9, 746 01 Opava - Město na realizaci projektu ”XIII. Festival
dřeva, MČR STIHL® TIMBERSPORTS®CZECH SERIES Ostrava 2017” ve výši 100 tis. Kč
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2
předloženého materiálu
2)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření, kterým se:
snižuje rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 100 tis. Kč
zvyšují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 100 tis. Kč

3)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi
předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení ke schválení a rozhodnutí zastupitelstvu města
na jeho jednání dne 21.6.2017
Vyřizuje:

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

T: 21.06.2017

RM_MZP 1
(zn.předkl.)
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti
90
Garáže Ostrava, a.s.
Usnesení číslo: 06675/RM1418/97
Rada města
1)

ukládá
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo
nábřeží 1167/12, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25360817 hlasovat:

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) PRO v bodě programu číslo:
2) Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2016 dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu
3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
4) Projednání a schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016 dle přílohy č. 2
tohoto materiálu, vyjma návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016
5) Návrh podnikatelského plánu pro rok 2017 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
6) Návrh na odvolání a volbu orgánů společnosti a schválení smluv o výkonu funkce dle
důvodové zprávy a přílohy č. 5 předloženého materiálu

B) Navrhnout ve věci rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016, v bodě č. 4 programu
valné hromady, změnu rozdělení hospodářského výsledku dle důvodové zprávy předloženého
materiálu
C) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu valné hromady
Vyřizuje:

JUDr. Lukáš Semerák,
člen rady města

T: 13.06.2017

RM_MZP 2
(zn.předkl.)
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti KIC
90
Odpady, a.s.
Usnesení číslo: 06676/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01554/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města

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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souhlasit se zrušením obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8,
Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO 285 64 111, s likvidací a souhlasit se jmenováním
likvidátora této obchodní společnosti Ing. Josefa Tuhého, dat. nar. 25. srpna 1962, bytem
Zimní 1991/3, Hranice, 733 01 Karviná
a uložit tímto delegovanému zástupci statutárního města Ostravy hlasovat na valné hromadě
této obchodní společnosti konané dne 29.06.2017 PRO, a to v bodech pořadu valné hromady
číslo:
6. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
7. Jmenování likvidátora společnosti
dle pozvánky - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)

ukládá
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na jednání valné hromady obchodní
společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ
709 00, IČO 285 64 111, konané dne 29.06.2017, hlasovat:
A) PRO schválení v bodech pořadu valné hromady číslo:
8. Odměňování likvidátora společnosti
9. Smlouva o výkonu funkce likvidátora společnosti
dle pozvánky - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to za podmínky, že zastupitelstvo
města bude souhlasit se zrušením obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. s likvidací
a jmenováním likvidátora této obchodní společnosti dle doporučení v bodě 1) tohoto usnesení
B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech pořadu valné hromady, konané dne 29.06.2017, dle
pozvánky - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Vyřizuje:

3)

Mgr. Kateřina Šebestová,
náměstkyně primátora

T: 29.06.2017

ukládá

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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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města
Vyřizuje:

Ing. Eva Seborská,
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí

RM_M 58
Dohoda o vypořádání smluvního vztahu

T: 21.06.2017

(zn.předkl.)
90

Usnesení číslo: 06677/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
o uzavření dohody o vypořádání smluvního vztahu založeného smlouvou na poskytnutí
“Systému sdruženého nákupu” a komplexu služeb k zabezpečení jeho užití a provozu č.
0122/2009/OFR/LPO ze dne 27.1.2010 ve znění dodatků č. 1 - 5 dle přílohy č.1 předloženého
materiálu

RM_M 13
Návrh koupit věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
08

Usnesení číslo: 06678/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01816/17
Rada města
1)

souhlasí
s návrhem koupit věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:
- pozemek p.č.st. 52/1, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Michálkovice, č.p. 100,
bydlení a chodník
- přípojka vody v pozemku p.č.st. 52/1
- pozemek p.č.st. 52/2, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Michálkovice, č.p. 120,
bydlení a trvalé porosty
- chodník na pozemku p.č.st. 52/2
- zpevněná plocha na pozemku p.č.st. 52/2
od vlastníka

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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RESIDOMO, s.r.o., IČO 052 53 268, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava
za sjednanou kupní cenu v celkové výši 5.990.000,00 Kč, za podmínky, že před podpisem
smlouvy osobou oprávněnou tuto smlouvu za statutární město Ostrava podepsat dojde
k výmazu zástavního práva smluvního a zákazu zcizení a zatížení z listu vlastnictví č. 1587
pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, který je přílohou č.1/4 předloženého materiálu
a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy
2)

souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit věci, uvedené v bodu 1) tohoto
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b)
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků, za podmínky, že předmětné věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

3)

souhlasí
s tím, aby zastupitelstvu města označilo věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky,
že předmětné věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

4)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 21.06.2017

RM_M 15
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě
08
o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení číslo: 06679/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla

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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na straně budoucího povinného uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene evid. č. 2871/2016/MJ ze dne 7. 11. 2016, s budoucím oprávněným:
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 247 29 035
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

RM_M 16
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům
08
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení číslo: 06680/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
zřízení
a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN k částem pozemků:
p. p. č. 813/92 - ostatní plocha, jiná plocha,
p. p. č. 813/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. p. č. 1339/1 - orná půda
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným:
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky schválení Správcem programu, tj.
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

RM_M 17
(zn.předkl.)
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
08
k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní
podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s.
Usnesení číslo: 06681/RM1418/97

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
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti Bezpečnostního
prvku Odplyňovacího vrtu “Jd 4” k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha,
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s:
I. oprávněným
ČR - DIAMO, státní podnik
se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27
IČO 000 02 739
a
II. oprávněným
GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
IČO 281 69 522
a
Energie - stavební a báňská a.s.
se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04
IČO 451 46 802
a
vedlejším účastníkem
Green Gas DPB, a.s.
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov
IČO 004 94 356
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

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
(zn.předkl.)
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy
08
na nemovitosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro městský
obvod Ostrava - Jih
Usnesení číslo: 06682/RM1418/97
Rada města
1)

vydává
pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30
Ostrava - Hrabůvka
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na nemovitosti svěřené tomuto městskému
obvodu, a to:
- na část pozemku p.p.č. 612/14 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 139 m2
- na pozemek p.p.č. 613/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 149 m2
- na pozemek p.p.č. 613/35 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 012 m2
vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (mezi ulicemi Plzeňská x Pavlovova x Kpt. Vajdy)
se spolkem
Dynamo Kroměříž, z.s.
se sídlem Tovačovského 318/18
767 01 Kroměříž
IČO: 697 44 092
za účelem výstavby dočasných staveb - dvě fotbalová hřiště s umělým povrchem, jedno
fotbalové hřiště s přírodní trávou, tréninková loučka a hřiště pro tenis, na dobu určitou 30 - ti
let,
a to v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut
města Ostravy, úplné znění

2)

žádá
statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih
zapracovat do nájemní smlouvy ujednání, že investor staveb nebude požadovat jakékoliv
nároky na náhradu vynaložených nákladů za vybudování staveb na pozemcích uvedených
v bodě 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Bc. Martin Bednář,
starosta městského obvodu Ostrava - Jih

RM_M 19
(zn.předkl.)
Návrh na souhlas se změnou užívání prostoru v budově čp. 1823 v k. ú.
08
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Usnesení číslo: 06683/RM1418/97

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)

vydává
pro Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem: Gurťjevova
1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 75080516,
předchozí souhlas s provedením změny užívání stávajícího bytového prostoru blíže
specifikovaného v situačním snímku, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu, v budově
č.p. 1823, která je součástí pozemku p.č.st. 1901, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava, a to tak, že
- ze stávajícího využití “služební byt” na nové využití “nebytový prostor”

RM_M 21
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat či neprodat pozemky v k. ú. Přívoz, obec
08
Ostrava (lokalita ul. Sokolská třída)
Usnesení číslo: 06684/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01818/17
Rada města
1)

projednala
a) žádost společnosti AKUSTART s.r.o., se sídlem Pod nemocnicí 685/6, Bohunice, 625 00
Brno, IČO 499 67 894 o prodej pozemků, a to:
- pozemku p. č. st. 369
- pozemku p. č. st. 1019
- pozemku p. p. č. 373/5
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
b) žádost společnosti MS AUTO CZ spol. s r.o., se sídlem Vřesinská 2141/159, Poruba, 708 00
Ostrava, IČO 258 29 131 o prodej částí pozemků, a to:
- části pozemku p. č. st. 369 o výměře 216 m2
- části pozemku p. p. č. 373/5 o výměře 286 m2
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

2)

souhlasí
s návrhem na záměr města prodat pozemky, a to:

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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- část pozemek p. č. st. 369 o výměře 535 m2 dle zákresu, který je přílohou č. 1/14
předloženého materiálu
- pozemek p. č. st. 1019
- pozemek p. p. č. 373/5
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné
stanovisko k záměru prodeje výše uvedených pozemků
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit
3)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 21.06.2017

RM_M 22
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 1913/2 v k.ú.
08
Svinov, obec Ostrava
Usnesení číslo: 06685/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01843/17
Rada města
1)

projednala
žádosti na prodej celého pozemku parc.č. 1913/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava

2)

souhlasí
se záměrem města prodat část pozemku parc.č. 1913/2 orná půda v k.ú. Svinov, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava dle přiloženého zákresu, který je přílohou
č. 2 předloženého materiálu
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit

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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Usnesení

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit tento návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 21.06.2017

RM_M 23
(zn.předkl.)
Návrh na odejmutí nemovitých věcí městským obvodům Petřkovice,
08
Nová Bělá, Svinov a návrh na schválení Dodatku č. 12 ke zřizovací
listině příspěvkové organizaci Čtyřlístek
Usnesení číslo: 06686/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01822/17
Rada města
1)

souhlasí
s odejmutím níže uvedených nemovitých věcí příslušným městským obvodům, a to:
- městskému obvodu Petřkovice pozemek parc. č. 338/4, k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec
Ostrava
- městskému obvodu Nová Bělá část pozemku parc. č. 1226/35, o výměře 2716 m2 dle
geometrického plánu č. 1519-764/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č.
1226/92, k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava (viz příloha č. 2/3)
- městskému obvodu Svinov část pozemku parc. č. 530/57, o výměře 2906 m2 dle
geometrického plánu č. 2723-5/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č.
530/67 a část pozemku parc. č. 242/1, o výměře 2750 m2 dle geometrického plánu č. 275369/2017 a nově označenou jako pozemek parc.č. 242/5, oba v k.ú. Svinov, obec Ostrava (viz
příloha č. 3/3)
vše v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů

2)

souhlasí
s návrhem schválit a uzavřít Dodatek č. 12 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014, právnické
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
organizace, se sídlem Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00, IČO 706 31 808,
dle přílohy č. 4, kterým se příspěvkové organizaci předávají k hospodaření věci, ve vlastnictví

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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statutárního města Ostravy, a to:
- pozemek parc. č. 338/4, k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 1226/35, o výměře 2716 m2 dle geometrického plánu č. 1519-764/2016
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 1226/92, k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava
- myčka nádobí LG DE1453WF
- chladnička Bosch kombinovaná KGE36AW402113L+92L
vše dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
3)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 21.06.2017

RM_M 24
(zn.předkl.)
Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice, obec
08
Ostrava
Usnesení číslo: 06687/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01724/17
Rada města
1)

souhlasí
s návrhem
koupit spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši 6/26 pozemku parc. č. 1566/7
- spoluvlastnický podíl ve výši 6/14 pozemku parc. č. 1735
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/33 pozemku parc. č. 1167/131
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/33 pozemku parc. č. 1617/1
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/33 pozemku parc. č. 1628/3
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/33 pozemku parc. č. 1641/3
- spoluvlastnický podíl ve výši 6/12 pozemku parc. č. 1696/2
- spoluvlastnický podíl ve výši 24/48 pozemku parc. č. 1707
od vlastníka:
Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu PRIOR – Severomoravské OD

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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Ostrava v likvidaci, státní podnik, se sídlem Hrabákova 1861/1, 702 00 Moravská Ostrava,
IČO: 001 57 325
za sjednanou kupní cenu v celkové výši 30.000,- Kč
a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy
2)

ukládá
vedoucímu odboru majetkového
vyzvat Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu PRIOR – Severomoravské
OD Ostrava v likvidaci, státní podnik, se sídlem Hrabákova 1861/1, 702 00 Moravská Ostrava,
IČO: 00157 325 k prodeji spoluvlastnických podílů pozemků uvedených v bodě 1) tohoto
usnesení na statutární město Ostrava
Vyřizuje:

3)

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 30.06.2017

souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit spoluvlastnické podíly
nemovitých věcí, uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné
spoluvlastnické podíly statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

4)

souhlasí
s tím, aby zastupitelstvo města označilo spoluvlastnické podíly nemovitých věcí, uvedených
v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné spoluvlastnické podíly statutární
město Ostrava nabude do svého vlastnictví

5)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodů 1), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 21.06.2017

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 27
(zn.předkl.)
Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby PLATO Ostrava,
08
příspěvková organizace
Usnesení číslo: 06688/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01711/17
Rada města
1)

projednala
návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině ze dne 25. 5. 2016 právnické osoby PLATO Ostrava,
příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538, dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu, kterým se odnímají z hospodaření nemovité věci
v celkové pořizovací ceně 2 050 858,52 Kč:
- pozemek parc. č. 1960/8, ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava, v pořizovací ceně 579 042,52 Kč
- venkovní osvětlení, (SO 9 v rámci stavby “ Areál BAUHAUS”) na poz. parc. č. 1960/8, k. ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava, v pořizovací ceně 375 953,00 Kč
- zpevněné plochy, (SO 4 v rámci stavby “ Areál BAUHAUS”) vč. odvodnění na poz. parc. č.
1960/8, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v pořizovací ceně 1 095 863,00 Kč

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 25. 5. 2016 právnické osoby PLATO Ostrava,
příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině ze dne
25. 5. 2016 právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace, dle bodu 2) tohoto
usnesení
Vyřizuje:

4)

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 21.06.2017

svěřuje
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské
správy

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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podepsal protokol o předání a převzetí nemovitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení
za podmínky,
že zastupitelstvo města schválí dodatek č. 4 dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,
vedoucí odboru hospodářské správy

T: 30.06.2017

RM_M 28
(zn.předkl.)
Návrh na vyřazení majetku statutárního města Ostravy pronajatého
08
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., rozhodnutí
o neupotřebitelnosti majetku, odúčtování z účetní a operativní
evidence, likvidaci a rozhodnutí o přebytečnosti majetku
Usnesení číslo: 06689/RM1418/97
Rada města
1)

projednala
návrh Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám
a kanalizacím a.s. na vyřazení majetku statutárního města Ostravy v celkové pořizovací
ceně 13.498.910,00 Kč, z nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

2)

rozhodla
v souladu s čl. 4.5. Koncesní smlouvy, ev.č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000, uzavřené
mezi statutárním městem Ostrava a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem
Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 729 71, IČ 45193673, vyřadit z nájmu
této společnosti majetek statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně
13.498.910,00 Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3)

zmocňuje
vedoucího odboru majetkového
k podepsání protokolů o vyřazení majetku z nájmu Ostravských vodáren a kanalizací a.s. dle
bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

4)

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 16.06.2017

rozhodla
na základě návrhu Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého statutárním
městem Ostrava společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. o neupotřebitelnosti majetku

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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v pořizovací ceně 3.611.795,00 Kč dle přílohy č. 2a) předloženého materiálu a o likvidaci
majetku v pořizovací ceně 1.213.409,,00 Kč dle přílohy č. 2b) předloženého materiálu
5)

rozhodla
na základě návrhu Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého statutárním
městem Ostrava společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. o neupotřebitelnosti majetku
a o jeho likvidaci v pořizovací ceně 8.592.293,00 Kč dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu

6)

rozhodla
o přebytečnosti majetku v celkové pořizovací ceně 81.413,00 Kč dle přílohy č. 2 d)
předloženého materiálu

7)

ukládá
vedoucímu odboru majetkového
zajistit všechny úkony související s vyřazením majetku v celkové pořizovací ceně
3.611.795,00 Kč uvedeného v příloze č. 2a) předloženého materiálu z účetní a operativní
evidence
Vyřizuje:

8)

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 31.08.2017

ukládá
předsedovi Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám
a kanalizacím a.s., zřízené radou města,
zajistit provedení fyzické likvidace majetku v celkové pořizovací ceně 1.213.409,00 Kč
uvedeného v příloze č.2b) předloženého materiálu a vyhotovit protokol o provedené likvidaci
majetku
Vyřizuje:

9)

Ing. David Kutý,
předseda likvidační komise

T: 31.08.2017

ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy
zajistit všechny úkony související s fyzickým převzetím majetku dle bodu 5) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,
vedoucí odboru hospodářské správy

T: 31.08.2017

10) ukládá
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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vedoucímu odboru hospodářské správy
zajistit fyzickou likvidaci a vyhotovit zápis o provedené likvidaci dle bodu 5) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,
vedoucí odboru hospodářské správy

T: 31.12.2020

RM_M 29
(zn.předkl.)
Návrh na prodej pozemku společnosti MIKES s.r.o. k.ú. Svinov, obec
08
Ostrava
Usnesení číslo: 06690/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01836/17
Rada města
1)

souhlasí
s prodejem části pozemku parc.č. 1913/7 v k.ú. Svinov, obec Ostrava o výměře 151 m2, která
je dle geometrického plánu č. 2722-3/2017 vyhotoveného pro k.ú. Svinov označená jako nový
pozemek parc.č. 1913/222 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, společnosti MIKES s.r.o., se sídlem
Jelínkova 20/1, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 48397041
za kupní cenu 146.168,-Kč, včetně DPH
a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu
s uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit tento návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 21.06.2017

RM_M 31
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat pozemek p.p.č. 116, k.ú. Zábřeh
08
nad Odrou, obec Ostrava
Usnesení číslo: 06691/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01817/17

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)

nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, a to
pozemek p.p.č. 116

2)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 21.06.2017

RM_M 32
(zn.předkl.)
Návrh na odstoupení od kupní smlouvy v k. ú. Moravská Ostrava, obec
08
Ostrava, návrh na neprominutí smluvní pokuty
Usnesení číslo: 06692/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01829/17
Rada města
1)

souhlasí
s návrhem na odstoupení od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu, uzavřené mezi
statutárním městem Ostrava a společností COPERSA corporation s.r.o., se sídlem Hlučínská
148/26, Přívoz, 702 00, Ostrava, IČO: 285 97 125, jejíž předmětem je pozemek parc. č.
1581/73 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 a přílohy č. 7 předloženého
materiálu

2)

projednala
žádost společnosti COPERSA corporation s.r.o., se sídlem Přívoz, Hlučínská 148/26, Přívoz,
702 00 Ostrava, IČO: 285 97 125, týkající se prominutí smluvní pokuty ve výši 300.000,- Kč

3)

nesouhlasí
s prominutím smluvní pokuty uplatněné vůči právnické osobě COPERSA corporation s.r.o.,
se sídlem Hlučínská 148/26 Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 285 97 125 za nesplnění povinnosti
vybudovat polyfunkční objekt s bytovými jednotkami, nebytovými prostory pro služby

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 kanceláře a parkovacími prostory v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží dle kupní smlouvy
a smlouvy o předkupním právu ev. č. 0442/2010/MJ ze dne 9. 2. 2010, ve výši 300.000,- Kč
4)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 21.06.2017

RM_M 40
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, návrh
08
na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec
Ostrava
Usnesení číslo: 06693/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01751/17
Rada města
1)

souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 1947/3
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to části
pozemku parc.č. 3751/9, které jsou dle geometrického plánu č. 2856-198/2016
vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, odděleny a nově označeny jako pozemek
parc.č. 3751/255 o výměře 16 m2 a parc.č. 3751/256 o výměře 30 m2
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to

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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pozemek parc.č. 3751/230
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit
4)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

RM_M 41
Souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3039/114, Ostrava-Bělský Les

T: 21.06.2017

(zn.předkl.)
08

Usnesení číslo: 06694/RM1418/97
Rada města
1)

souhlasí
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 9 ve 2. NP bytového domu č.p.
3039, který je součástí pozemku parc.č. 126/15, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Dubina
u Ostravy, obec Ostrava, ul. Horní č.or. 114, Ostrava-Bělský Les,
mezi nájemcem paní AXXXXXX VXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX, a podnájemcem Ing. PXXXXX
BXXXXXXX, rok narození XXXXX trvale bytem XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX, na dobu neurčitou od udělení souhlasu radou města,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

RM_M 42
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku v k.ú. Hrabová,
08
obec Ostrava se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací
Usnesení číslo: 06695/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla

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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na straně půjčitele
uzavřít smlouvu o výpůjčce na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č.
696/1, vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 498 m2 v k.ú.
Hrabová, obec Ostrava (ul. K Nadjezdu)
s Moravskoslezským krajem
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
na straně vypůjčitele
zastoupeným:
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem Ostrava, Úprkova 795/1, PSČ 702 23
IČO: 00095711
za účelem vybudování a užívání silniční kanalizace v předmětu výpůjčky v rámci realizace
stavby “Silnice II/478 Ostrava, prodloužená ulice Mostní I. etapa”, na dobu určitou, a to ode
dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

RM_M 44
(zn.předkl.)
Návrh na souhlas s trvalým vynětím části pozemků v k. ú. Bartovice,
08
obec Ostrava a souhlas s pořádáním akce v k. ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava
Usnesení číslo: 06696/RM1418/97
Rada města
1)

souhlasí
s trvalým vynětím části pozemků:
- parc. č. 193/3 - orná půda o výměře 15 m2
parc. č. 194 - trvalý travní porost o výměře 383 m2
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, ze zemědělského půdního fondu
v rámci stavby “Novostavba bytového domu včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných
ploch a příjezdové komunikace”
pro společnost DUO STAV, s. r. o., se sídlem U lučního mlýna 1044/12, Kateřinky, 747 05
Opava, IČO 253 57 522
dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu

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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souhlasí
s pořádáním akce “POZOÓÓÓR, START !!!”
na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:
- parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda
- parc. č. 3457/3 - zastavěná plocha a nádvoří
- parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace
pro Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem
Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 750 80 559
dne 22. 6. 2017 v době od 9.00 - 12.00 hodin
dle přílohy č. 2/1 předloženého materiálu

RM_M 45
Návrh na uzavření nájemní smlouvy, návrh na uzavření dodatku č. 1

(zn.předkl.)
08

Usnesení číslo: 06697/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 469/2 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 124 m2 v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín
s Moravskoslezskou krajsou radou Asociace TOM ČR, se sídlem Na Mýtě 1556/10, Hrabůvka,
700 30 Ostrava, IČO 706 31 514
za účelem užívání pozemku zastavěného stavbou, za nájemné ve výši 13 Kč/m2/rok, tj.
1612 Kč ročně
na dobu neurčitou
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodla

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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na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2009/2016/MJ ze dne 14.
7. 2016, jejím předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 1448/22 - ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 132 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
s Národním zemědělským muzeem, s. p. o., se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7Holešovice, IČO 750 75 741
kterým dojde ke změně v:
- čl. VI. odst. 3 - a to ke změně doby předání části pozemku z 12 měsíců na 24 měsíců
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

RM_M 57
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú.
08
Proskovice, obec Ostrava
Usnesení číslo: 06698/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01835/17
Rada města
1)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu
části pozemku parc. č. 434/7, o výměře 130 m2, označené jako díl p,
sloučené do pozemku nově označeného jako pozemek parc. č. 434/12 o výměře 153 m2, dle
geometrického plánu č. 725-176a/2010, vyhotoveného pro k. ú. Proskovice, obec Ostrava,
v roce 2010
části pozemku parc. č. 796/8, o výměře 12 m2, označené jako díl a,
části pozemku parc. č. 797/39, o výměře 417 m2, označené jako díl c,
části pozemku parc. č. 807/50, o výměře 303 m2, označené jako díl d,
všechny sloučené do pozemku nově označeného jako pozemek parc. č. 797/77 o výměře
946 m2, dle geometrického plánu č. 725-176b/2010, vyhotoveného pro k. ú. Proskovice, obec
Ostrava, v roce 2010
a pozemku parc. č. 828/63

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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vše v k. ú. Proskovice, obec Ostrava,
ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, podle § 7 odst. 2
písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění účinném ke dni 31. 7. 2016 (viz. přechodná ustanovení Čl. II
zákona č. 185/2016 Sb.)
s Českou republikou - Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
kterou zastupuje: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
pro Moravskoslezský kraj
adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava, IČO: 01312774

Krajského

pozemkového

úřadu

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
2)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 21.06.2017

RM_M 69
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu na nemovitosti
08
v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
Usnesení číslo: 06699/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu
se společností
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČO: 25385691

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. 3 předloženého materiálu

RM_M 70
(zn.předkl.)
Návrh se záborem veřejné zeleně - návrh na souhlas s užíváním
08
veřejného prostranství
Usnesení číslo: 06700/RM1418/97
Rada města
1)

souhlasí
s užíváním veřejné zeleně a veřejného prostranství ve správě městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz, pozemku parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava
pro Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem
Sokolská třída 26, 702 00, Ostrava, IČO 68917066
ve dnech
od13.6.2016 do 10.9.2017 za účelem konání sportovně - společensko - kulturní akce “Písek
v centru”
dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu

RM_M 73
Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava

(zn.předkl.)
08

Usnesení číslo: 06701/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01775/17
Rada města
1)

souhlasí
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené
městskému obvodu, a to

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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pozemek parc. č. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je bytový dům č.p. 3039
v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to bytovou jednotku vymezenou ve smyslu zák.
72/1994Sb. K této jednotce příslušejí spoluvlastnické podíly na společných částech budovy.
Bytová jednotka číslo 3039/16, podíl na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5845/174204, do vlastnictví XXXX XXXX XXXXXX, nar.
XXXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXX za kupní
cenu 498.782,50 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se zdůvodněním odchylky
od ceny obvyklé dle důvodové zprávy
2)

souhlasí
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené
městskému obvodu, a to
pozemek parc. č. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je bytový dům č.p. 3038
v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to bytovou jednotku vymezenou ve smyslu zák.
72/1994Sb. K této jednotce příslušejí spoluvlastnické podíly na společných částech budovy.
Bytová jednotka číslo 3038/4, podíl na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 3336/99379, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, r.č. XXXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXX za kupní cenu 282.098,00 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, se
zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé dle důvodové zprávy

3)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh na záměr prodat nemovitosti dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu
města k rozhodnutí
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 21.06.2017

RM_M 74
(zn.předkl.)
Návrh vložit nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava (areál BAZALY)
08
a v k. ú. Zábřeh nad Odrou (lokalita ul. Starobělská), vše obec Ostrava,
do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Usnesení číslo: 06702/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01820/17

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)

souhlasí
s návrhem
vložit níže uvedený nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, do základního
kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava,
IČO 259 11 368, formou nepeněžitého vkladu, a to:
nemovité věci
- část pozemku parc. č. 1706 – ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře
56533 m2 označená jako pozemek parc. č. 1706/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle
zaměření geometrickým plánem č. 4022-50/2016 ze dne 14.05.2016, jejíž součástí jsou:
- budova sociálního zařízení
- komunikace (hlavní tribuna - hrací plocha)
- komunikace (hlavní tribuna – trafostanice)
- komunikace (nekrytá tribuna – oplocení)
- komunikace (u tréninkové hrací plochy)
- nekrytá tribuna - ochoz
- ozvučení na nekryté tribuně
- betonové schodiště u hlavního vstupu do areálu
- betonové schodiště u vchodů 2, 3, 4
- zpevněná plocha před hlavním vstupem
- betonová dlažba zámková před hlavním vstupem
- betonová dlažba u vchodů 2,3,4
- plocha z betonových dlaždic 30x30 u vstupu do areálu z východní strany
- betonová dlažba zámková šedá u mobilních WC, východní strana
- betonová dlažba zámková barevná u mobilních WC, východní strana
- betonová dlažba zámková šedá u mobilních WC, západní strana
- betonová dlažba zámková šedá mezi hlavní tribunou a hrací plochou
- plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky
- plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do betonových patek
- stánek rychlého občerstvení (u ukazatele skóre)
- stánek rychlého občerstvení (u stožáru osvětlení)
- pokladna u vchodu č. 1
- přístřešek nad pokladnou č. 1
- pokladny u vchodů č. 2, 3, 4
- pokladny u vchodu č. 5 (4 objekty)
- pokladna u vchodu č. 5
- přístřešek nad pokladnou č. 5 - pokladna u vstupu č. 5
- podzemní betonový objekt pro 2 ks zásobníků na LTO
- pozemek parc. č. 1708 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je:

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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- stavba hlavní tribuny čp. 1028
- pozemek parc. č. 1709/1 - zast. plocha a nádvoří, jehož součástí jsou:
- budova čp. 1067,
- budova trafostanice bez čp.
a samostatné nemovité věci na části pozemku p. p.č . 1706 o výměře 56533 m2 označené
jako pozemek parc. č. 1706/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle zaměření
geometrickým plánem č. 4022-50/2016 ze dne 14.05.2016, a to:
- osvětlení komunikace před vstupem do areálu
- osvětlení tréninkové hrací plochy
- hlavní vodovodní řad v areálu
- zavlažovací systém hlavního hřiště
a dále movité věci
- věž ukazatele skóre
- vyhřívací systém hlavního hřiště
- 2 ks nerezový zásobník LTO
- technologie transformovny
- 2 ks zastřešení střídaček
- kovová konstrukce zádržné sítě
- 7 ks mob. stánek
- 2 ks branková konstrukce kov. na tréninkovém hřišti
- 2 ks branková konstrukce na hlavním hřišti
- 2 ks koš s deskou na basketbal
Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem celkovou částkou 86.508.930 Kč.
Výše ocenění jednotlivých věcí je uvedeno v příloze č. 3 předloženého materiálu.
2)

souhlasí
s návrhem
vložit níže uvedený nemovitý majetek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, do základního
kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava,
IČO 259 11 368, formou nepeněžitého vkladu, a to:
- pozemek p. č. st. 1236/1 - zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 1155, bydlení
včetně příslušenství (venkovní úpravy – vodovodní přípojka, kanalizační přípojka zaústěná
do jímky, přípojka plynu vč. HUP, zpevněná plocha vč. opěrných zídek, oplocení vč.
plotových vrat a vrátek).
- pozemek p. č. st. 4860 - zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž
- pozemek p. p. č. 117/2 - zahrada, včetně příslušenství (studna)

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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- pozemek p. p. č. 4475 - ost. plocha, jiná plocha
Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem celkovou částkou 3.650.000,- Kč.
Výše ocenění jednotlivých nemovitých věcí je uvedeno v příloze č. 4 předloženého materiálu.
3)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 21.06.2017

RM_M 76
(zn.předkl.)
Návrh koupit nemovitou věc na ul. Stodolní, návrh odejmout pozemky
08
(vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava)
Usnesení číslo: 06703/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01832/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout na straně statutárního města Ostrava o koupi budovy č.p. 3204, způsob využití obč.
vyb., nacházející se na pozemku parc. č. 1942, zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu
vlastnictví č. 1785 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, část obce Moravská
Ostrava včetně příslušenství (shora uvedená budova se fakticky nachází na nově označeném
pozemku parc. č. 1942, který dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 5708-34/2017
ze dne 21. 2. 2017 vznikl z původního pozemku parc. č. 1942 a z části pozemku parc. č. 1948,
označené geometrickým plánem jako díl a, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí, dle
přílohy č. 10 předloženého materiálu nebo na základě jiného geometrického zaměření
pozemků, na kterých budova č.p. 3204 stojí, může dojít ke změně parc. č. pozemků, na kterých
tato budova stojí) od podílových spoluvlastníků Stanislava Dobiáše, rok nar. 1965, bytem npor.
Loma 1392, 742 58 Příbor (podíl ¾) a Nikoly Rybáře, rok nar. 1977, bytem Selská 1313/71,
736 01 Havířov (podíl ¼) za celkovou cenu ve výši 37.950.000,- Kč s odůvodněním odchylky
od ceny v daném místě a čase obvyklé dle důvodové zprávy
a rozhodnout o uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o prosté správě majetku za podmínek
uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu a dle příloh č. 6 a č. 7 předloženého

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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materiálu
2)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout odejmout nemovité věci, a to pozemek parc. č. 1942, zastavěná plocha a nádvoří
a pozemek parc. č. 1948 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, oba v k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy ze svěření městskému obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za podmínky a k okamžiku uzavření
kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují kapitálové výdaje
ORJ 137, §3639, pol. 6130, org. 8323 o 27 tis. Kč
- zvyšují se běžné výdaje
ORJ 137, § 3639, pol. 5192 o 27 tis. Kč
za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o prosté
správě majetku dle bodu 1) přeloženého materiálu
Vyřizuje:

4)

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.06.2017

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

RM_M 4
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města

T: 21.06.2017

(zn.předkl.)
89

Usnesení číslo: 06704/RM1418/97
Rada města
1)

vydává

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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předchozí souhlas 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 za podmínky, že město Ostrava uhradí maximálně 50% z celkové kupní ceny,
maximálně však do výše 1.500.000,- Kč
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje
na § 6330 položka 5347 ORJ 120 ÚZ 3500 org 605 o 1.500.000,- Kč
snižuje rozpočtová rezerva
na § 6409 položka 5901 ORJ 120 o 1.500.000,- Kč.
Městský obvod Poruba
zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330 položka 4137 ÚZ 3500 org 605 o 1.500.000,- Kč.
zvýší kapitálové výdaje na výkupy nemovitostí
na § 3639 položka 61xx ÚZ 3500 o 1.500.000,- Kč

3)

ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.06.2017

RM_M 14
(zn.předkl.)
Předchozí souhlas rady města k výpůjčce nemovitostí v majetku města
89
svěřených městskému obvodu
Usnesení číslo: 06705/RM1418/97
Rada města
1)

nevydává

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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předchozí souhlas k výpůjčce dle čl. 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle
předloženého materiálu

RM_M 77
(zn.předkl.)
Architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru
89
náměstí Msgre Šrámka v Ostravě
Usnesení číslo: 06706/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01823/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o výběru nejvhodnějšího návrhu dle Protokolu o průběhu architektonickourbanistické soutěže na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o vyplacení cen a odměn dle čl. 11 Soutěžních podmínek a dle Protokolu
o průběhu architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci veřejného prostoru náměstí
Msgre Šrámka v Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření, kterým se
a) sníží běžné výdaje na:
§ 3635, pol. 5166, ORJ 210................................. o 270 tis. Kč
b) zvyšují se běžné výdaje na:
§ 3699, pol. 5021, ORJ 210................................. o 136 tis. Kč
§ 3699, pol. 5362, ORJ 210................................. o 24 tis. Kč
§ 3699, pol. 5213, ORJ 210................................. o 60 tis. Kč

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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§ 3699, pol. 5173, ORJ 210................................. o
§ 6171, pol. 5021, ORJ 135................................. o
4)

Usnesení

2 tis. Kč
48 tis. Kč

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) a 2) tohoto usnesení a ke schválení bod 3)
tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA,
vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu

T: 21.06.2017

RM_M 3
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti
05
se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města
Ostravy
Usnesení číslo: 06707/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
o uzavření ”Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Petřkovice - kanalizační
stoka T, odkanalizování obce” mezi povinným:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 70890021
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 1957/1 a parc.č.
1958/5 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodla
o uzavření ”Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Petřkovice - kanalizační
stoka T, odkanalizování obce” mezi vlastníkem:
HXXXXXXXX VXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

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: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 650 v k. ú. Petřkovice
u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
3)

rozhodla
o uzavření ”Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Petřkovice - kanalizační
stoka T, část B - II. a III. etapa” mezi vlastníky:
ChXXXXX RXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 682 v k. ú. Petřkovice
u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

4)

rozhodla
o uzavření ”Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Petřkovice - kanalizační
stoka T, část B - II. a III. etapa” mezi vlastníky:
PXXXXXXX DXXXX, Ing.
PXXXXXXXXX MXXXXXX, Mgr.
XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 729, parc.č. 728/22
a parc.č. 728/20 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého
materiálu

5)

rozhodla
o uzavření ”Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Stará Bělá - propojení
stávající kanalizace na sběrač D” mezi povinným:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 70890021
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 3831/1,

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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parc.č. 3831/57 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
6)

rozhodla
o uzavření ”Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Stará Bělá - propojení
stávající kanalizace na sběrač D” mezi vlastníky:
Ing. BXXXX MXXXXXXX
Mgr. RXXXXX MXXXXXXXXX
XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 600/1 v k.ú. Stará Bělá,
obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

RM_M 9
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smluvních vztahů při zřízení věcných břemen 05
služebností přípojek nízkého napětí pro informační panely vybudované
v rámci stavby ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy I. fáze
Usnesení číslo: 06708/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla

o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou ORG 3098 Inteligentní
dopravní systémy I. fáze mezi Bytovým družstvem JIZERKA, Porubská 826/8,708 00
Ostrava, IČO: 25374133 jako vlastníkem a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8,
729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti
přípojky nízkého napětí umístěné z části na budově č.p. 826 na pozemku parc. č. 1354 v k.ú.
Poruba, obec Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu
2)

rozhodla

o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou ORG 3098 Inteligentní
dopravní systémy I. fáze mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 04084063 jako vlastníkem a Statutárním městem
Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako oprávněným, jejímž
předmětem je zřízení služebnosti přípojky nízkého napětí umístěné z části na pozemcích parc.
č. 756/11 a 756/20 oba v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č.2 předloženého
materiálu

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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rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou ORG 3098 Inteligentní
dopravní systémy I.fáze mezi Lidovým bytovým družstvem v Ostravě, Hájkova 798/9, 702 00
Ostrava, IČO: 00056197 a XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXX
X
XXXXX
XXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX jako vlastníky
a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti přípojky nízkého napětí umístěné z části
na budově č.p. 86 na pozemku parc. č. 1162/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle
přílohy č.3 předloženého materiálu

4)

rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou ORG 3098 Inteligentní
dopravní systémy I. fáze mezi Lidovým bytovým družstvem v Ostravě, Hájkova 798/9,
702 00 Ostrava, IČO: 00056197 jako vlastníkem a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti přípojky nízkého napětí umístěné z části na pozemku parc. č. 1162/6 v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.4 předloženého materiálu

5)

rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou ORG 3098 Inteligentní
dopravní systémy I. fáze mezi společností Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2,
701 71 Ostrava, IČO: 61974757 jako vlastníkem a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti přípojky nízkého napětí umístěné z části na pozemku parc. č. 1144 v k.ú. Přívoz,
obec Ostrava dle přílohy č.5 předloženého materiálu

6)

rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou ORG 3098 Inteligentní
dopravní systémy I. fáze mezi společností Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2,
701 71 Ostrava, IČO: 61974757 jako vlastníkem a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení

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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služebnosti přípojky nízkého napětí umístěné z části na pozemku parc. č. 2620/96 v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.6 předloženého materiálu
7)

rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou ORG 3098 Inteligentní
dopravní systémy I. fáze mezi společností Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2,
701 71 Ostrava, IČO: 61974757 jako vlastníkem a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti přípojky nízkého napětí umístěné z části na pozemku parc. č. 3550/4 v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.7 předloženého materiálu

8)

rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souvislosti se stavbou ORG
3098 Inteligentní dopravní systémy I. fáze mezi společností RESIDOMO, s.r.o., Gregorova
2582/3, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 05253268 jako povinným a Statutárním městem
Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako oprávněným, jejímž
předmětem je zřízení služebnosti přípojky nízkého napětí umístěné z části na pozemku parc. č.
1358 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, jehož součástí je budova č.p. 823 dle přílohy č.8
předloženého materiálu

9)

rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. OV/251/e/2016/Ha v souvislosti se stavbou
ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy I. fáze mezi Moravskoslezským krajem, 28.října 117,
702 18 Ostrava, IČO: 70890692 jako povinným a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti přípojky nízkého napětí umístěné z části na pozemku parc. č. 3362/10 v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.9 předloženého materiálu

10) rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. OV/252/e/2016/Ha v souvislosti se stavbou
ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy I. fáze mezi Moravskoslezským krajem, 28.října 117,
702 18 Ostrava, IČO: 70890692 jako povinným a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti přípojky nízkého napětí umístěné z části na pozemcích parc. č. 751/1 a 751/15 oba
v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č.10 předloženého materiálu
11) rozhodla
o uzavření Smlouvu o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou ORG 3098 Inteligentní
dopravní systémy I. fáze mezi FORS MORAVA, s.r.o., č.p. 65, 739 11 Malenovice, IČO:

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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27806774 jako povinným a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30
Ostrava, IČO: 00845451 jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti přípojky
nízkého napětí umístěné z části na pozemku parc. č. 1217/1, jehož součástí je stavba č.p. 921
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.11 předloženého materiálu
12) rozhodla
o uzavření Smlouvu o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou ORG 3098 Inteligentní
dopravní systémy I. fáze mezi 3E PROJEKT, a.s., Mjr. Nováka 1490/14, 700 30Ostrava, IČO:
25389092 jako povinným a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30
Ostrava, IČO: 00845451 jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti přípojky
nízkého napětí umístěné z části na pozemku parc. č. 1217/1, jehož součástí je stavba č.p. 1266
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.12 předloženého materiálu
13) rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. OV/192/e/2016/Ha v souvislosti se stavbou
ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy I. fáze mezi Moravskoslezským krajem, 28.října 117,
702 18 Ostrava, IČO: 70890692 jako povinným a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti dvou zemních kabelových přípojek NN a dvou informačních panelů IZ umístěné
z části na pozemcích parc. č. 2966/1 a 2967/1 oba v k.ú. Poruba, obec Ostrava dle přílohy č.13
předloženého materiálu

RM_M 25
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
05
věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Transformace Domova
na Liščině II”
Usnesení číslo: 06709/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
o uzavření ”Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti
se stavbou “Transformace Domova na Liščině II” mezi budoucím povinným:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a

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

Strana 86/113

Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

budoucím oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 856/1 v k.ú. Lhotka
u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č.2 předloženého materiálu

RM_VZ 1
(zn.předkl.)
Komunikace U Cementárny - návrh na zadání veřejné zakázky malého
05
rozsahu (TDS, BOZP)
Usnesení číslo: 06710/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní
na zajištění technického dozoru stavebníka, zpracování plánu BOZP a koordinátor BOZP
na stavbu “Komunikace U Cementárny” se zhotovitelem:
Hi - 2 ing, s.r.o. se sídlem 28. října 770/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 01535927
za cenu nejvýše přípustnou 192 500,- bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

RM_VZ 3
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu a kanalizace ul. Zeyerova”, poř. č.
05
101/2017
Usnesení číslo: 06711/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby
“Oprava vodovodu a kanalizace ul. Zeyerova” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
se sídlem: Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava, Mor. Ostrava
IČO: 45193673

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 1.979.907,- Kč bez DPH

RM_VZ 4
(zn.předkl.)
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy
05
příkazní na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
na stavbu “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK,
rozšíření zpevněných ploch” v Ostravě - Zábřehu
Usnesení číslo: 06712/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbu “Výstavba vrtulníkového
hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch” v Ostravě - Zábřehu s příkazníkem:
Sdružení TDS s.r.o.
Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 28639707
za cenu nejvýše přípustnou 188.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

RM_VZ 5
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodová - úprava
05
chráničky”, poř. č. 115/2017
Usnesení číslo: 06713/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby
nazvané “Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodová - úprava chráničky”, v k. ú. Petřkovice
u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:
STASPO, spol. s r.o.
se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice
IČO: 41035704

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 399.033,16 Kč bez DPH

RM_VZ 6
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Přednádraží Ostrava - Přívoz, Prodloužená ul.
05
Skladištní (PD+AD+IČ)” poř. č. 045/2017
Usnesení číslo: 06714/RM1418/97
Rada města
1)

vylučuje
z výběrového řízení zadávaného k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování
projektových dokumentací a plánu BOZP pro stavbu „Přednádraží Ostrava - Přívoz,
Prodloužená ul. Skladištní“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, včetně výkonu inženýrské činnosti
a autorského dozoru v rámci této stavby, z důvodu uvedeného v předloženém materiálu,
dodavatele, který předložil nabídku pod poř. č. 4:
ELTODO, a.s.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha
IČO: 45274517

2)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování
projektových dokumentací a plánu BOZP pro stavbu „Přednádraží Ostrava - Přívoz,
Prodloužená ul. Skladištní“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, včetně výkonu inženýrské činnosti
a autorského dozoru v rámci této stavby, 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 1.850.000,- Kč bez DPH

RM_VZ 9
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK,
05
rozšíření zpevněných ploch” poř. č. 095/2017
Usnesení číslo: 06715/RM1418/97
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 výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby
„Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch“, v Ostravě
- Zábřehu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:
Stavos Stavba a.s.
se sídlem: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 44739494
za cenu nejvýše přípustnou 2.534.434,19 Kč bez DPH

RM_VZ 10
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly”, poř. č.
05
108/2017
Usnesení číslo: 06716/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci
nedokončené stavby “Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly” v k.ú. Poruba-sever
a Pustkovec, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:
ELSPOL - Gattnar s.r.o.
se sídlem: Švermova 806/96, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 25865455
za cenu nejvýše přípustnou 1.632.877,- Kč bez DPH

RM_VZ 11
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Kanalizace ul. Krmelínská - pasport”, poř. č. 104/2017
05
Usnesení číslo: 06717/RM1418/97

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 výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování
pasportu nalezené kanalizace v ulici Krmelínská v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č.
1 předloženého materiálu se společností:
ČIPOS Ostrava a.s.
se sídlem: Harantova 1748/25, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 28706391
za cenu nejvýše přípustnou 551.300,65 Kč bez DPH

RM_VZ 12
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova”, poř.č.
05
49/2017
Usnesení číslo: 06718/RM1418/97
k usnesení č. 06209/RM1418/90
Rada města
1)

rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace
Mariánské Hory a Hulváky, SO 06 ul. Kollárova” v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1:
HYDROSPOR spol. s r.o.
se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava
IČO: 47666374
za cenu nejvýše přípustnou 4.746.413,73 Kč bez DPH

RM_VZ 13
Veřejná zakázka “Splašková kanalizace ul. Husarova”, poř. č. 99/2017

(zn.předkl.)
05

Usnesení číslo: 06719/RM1418/97
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 výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby
nazvané „Ul. Husarova - nová stoka DN 250“, v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:
HYDROSPOR spol. s r.o.
se sídlem: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČO: 47666374
za cenu nejvýše přípustnou 1.891.208,90 Kč bez DPH

RM_VZ 14
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Divadlo loutek Ostrava - fasáda, okna, dřevěné prvky
05
(PD+AD)”, poř. č. 97/2017
Usnesení číslo: 06720/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování
projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně výkonu autorského dozoru po dobu
realizace stavby „Divadlo loutek Ostrava – fasáda, okna, dřevěné prvky“, v k.ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
se sídlem: Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 05725674
za cenu nejvýše přípustnou 679.000,- Kč bez DPH

RM_VZ 15
Veřejná zakázka “Nová radnice - trafostanice”, poř. č. 12/2017

(zn.předkl.)
05

Usnesení číslo: 06721/RM1418/97
k usnesení č. 05951/RM1418/86
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)

vylučuje
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby
“Trafostanice TS1 a TS2 za domem č.p. 1830, Nová radnice “, v k.ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava, z důvodů uvedených v předloženém materiálu účastníky, kteří podali svou nabídku
pod poř. č.:
6. ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.
se sídlem: č.p. 180, 739 47 Lhotka
IČO: 26848007
7. ARPEX MORAVA s.r.o.
se sídlem: Ostrava - Přívoz, Teslova 873/2, PSČ 702 00
IČO: 26809559

2)

rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na realizaci stavby “Trafostanice TS1 a TS2
za domem č.p. 1830, Nová radnice”, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem,
který předložil svou nabídku pod poř. č. 5:
Jemnická Stavba, a.s.
se sídlem: U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
IČO: 25569554
za cenu nejvýše přípustnou 6.774.936,63 Kč bez DPH

RM_VZ 16
Nová radnice - projekt rekonstrukce vrátnic

(zn.předkl.)
05

Usnesení číslo: 06722/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní
na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně výkonu autorského

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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dozoru při realizaci díla ”Nová radnice - rekonstrukce vrátnic” mezi objednatelem: statutárním
městem Ostrava, Prokešovo nám.č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725647
dle přílohy č.1 předloženého materiálu

RM_VZ 18
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek
05
pro účely galerie Plato Ostrava”
Usnesení číslo: 06723/RM1418/97
k usnesení č. 06613/RM1418/96 ze dne 06.06.2017
Rada města
1)

schvaluje
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na zpracování architektonické studie, jednotlivých
stupňů projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti, výkonu činnosti koordinátora
BOZP včetně výkonu autorského dozoru po dobu realizace rekonstrukce / konverze objektu
městských jatek pro účely galerie Plato Ostrava, zpracovanou společností MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu s úpravou

2)

rozhodla
v souladu se Smlouvou o poskytování služeb administrace zadávacího řízení č.
1645/2017/OI/VZKÚ na výkon zadavatelské činnosti, směřující k zadání veřejné zakázky
s názvem „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava“,
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, aby společnost MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO: 28305043, zajistila jménem
statutárního města Ostravy úkony zadavatelské činnosti podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění vedeném se třemi účastníky,
vztahující se k veřejné zakázce na výběr projektanta stavby „Rekonstrukce historické budovy
bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava“ dle podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci dle bodu 1) tohoto usnesení s úpravou

3)

jmenuje
komisi pro otevírání nabídek a hodnotící komisi s oprávněním jednat s účastníky, posuzovat
a hodnotit předběžné nabídky/nabídky/návrhy ze strany účastníků ve složení:

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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1) Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města Ostravy
2) JUDr. Lukáš Semerák, člen Rady města Ostravy
3) Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora
4) Ing. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativní a právní
5) Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí odboru Útvar hlavního architekta MMO
6) Mgr. Milan Šebesta, LL.M., jednatel společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
náhradníci:
1) Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora
2) Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora
3) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora
4) Mgr. Vladimír Plutko, zastupující vedoucí oddělení právního
5) Ing. Miroslav Křídlo, MPA, vedoucí oddělení územního plánu a památkové péče
6) Mgr. Martin Látal, advokát společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

RM_VZ 19
Veřejná zakázka “Opevnění bermy řeky Ostravice”, poř. č. 48/2017

(zn.předkl.)
05

Usnesení číslo: 06724/RM1418/97
k usnesení č. 06129/RM1418/89
Rada města
1)

rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na realizaci stavby “Stavební úprava opevnění
bermy řeky Ostravice”, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil
svou nabídku pod poř. č. 1:
Lesostavby Frýdek - Místek a.s.
se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek - Místek
IČO: 45193118
za cenu nejvýše přípustnou 9.660.000,- Kč bez DPH

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 2
(zn.předkl.)
Financování přepojování kanalizačních přípojek při výstavbě oddílné
05
kanalizace, kde je investorem statutární město Ostrava
Usnesení číslo: 06725/RM1418/97
Rada města
1)

projednala
návrh na financování kanalizačních přípojek statutárním městem Ostrava, jakožto vyvolanou
investici při výstavbě oddílných kanalizací v městských obvodech Slezská Ostrava, Radvanice
a Bartovice a Michálkovice dle důvodové zprávy předloženého materiálu

2)

ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu
každoročně uplatňovat v návrhu rozpočtu částku ve výši 5 mil. Kč pro potřebu financování
kanalizačních přípojek, jakožto vyvolané investice při výstavbě oddílných kanalizací
v městských obvodech Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice a Michálkovice, a to nejdéle
do 31.12.2027
Vyřizuje:

Ing. Bohuslav Gembík,
vedoucí odboru investičního

T: 31.12.2027

RM_M 6
(zn.předkl.)
Zrušení usnesení rady města č. 03200/RM1418/47 ze dne 9. 2. 2016,
80
kterým rada souhlasila se spolufinancováním protipovodňového
opatření “Kaskáda dvou suchých nádrží ve Vřesině na vodním toku
Porubka”
Usnesení číslo: 06726/RM1418/97
k usnesení č. 03200/RM1418/47
Rada města
1)

ruší
své usnesení č. 03200/RM/1418/47 ze dne 09.02.2016, kterým souhlasila s finanční spoluúčastí
města při výkupu pozemků případně staveb dotčených realizaci protipovodňového opatření
“Kaskáda dvou suchých nádrží ve Vřesině na vodním toku Porubka” v celkové výši 20 mil. Kč
s rovnoměrným čerpáním v letech 2018 a 2019

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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RM_M 11
(zn.předkl.)
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí
80
města Ostravy na realizaci projektu “Identifikace původců znečištění
ovzduší za zhoršených rozptylových podmínek (během vyhlášení
smogové situace)”
Usnesení číslo: 06727/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01824/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města
Ostravy ve výši 450.000 Kč právnické osobě: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO:
71009396, se sídlem 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7
na realizaci projektu “Identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených rozptylových
podmínek (během vyhlášení smogové situace)” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy
předloženého materiálu a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje financování
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ................................ o 450 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
§ 3716, pol. 5339, ÚZ 1030, ORJ 190 ................... o 450 tis. Kč

3)

ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.,
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

T: 21.06.2017

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 39
(zn.předkl.)
Návrh
na
poskytnutí
dotace
Moravskoslezskému
kraji
80
na spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji”
Usnesení číslo: 06728/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01765/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 3 425 231 Kč
Moravskoslezskému kraji, IČ: 708 90 692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, na spolufinancování
projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji”, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy
předloženého materiálu

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje
na § 3716, pol. 5909, ORJ 190 ................................................. o 3 426 tis. Kč
- zvyšují investiční transfery
na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 ................................................. o 3 426 tis. Kč

3)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.
8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451
a
Moravskoslezským krajem, 28. října 117 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

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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ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení
a ke schválení návrh dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.,
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

T: 21.06.2017

RM_M 43
(zn.předkl.)
Informace o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi
29
ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích s Dalkia Česká
republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.)
Usnesení číslo: 06729/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01776/17
k usnesení č. 1082/ZM1418/17
Rada města
1)

bere na vědomí
informaci o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy
o spolupráci a závazcích s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.)

2)

ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D.
předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.,
náměstkyně primátora

T: 21.06.2017

RM_M 34
(zn.předkl.)
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze dne 17.12.2003 07
pohledávky statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2016
Usnesení číslo: 06730/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01745/17

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)

doporučuje
zastupitelstvu města
projednat stav pohledávek statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2016 dle důvodové zprávy
předloženého materiálu

2)

ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D.,
předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 21.06.2017

RM_M 52
Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu

(zn.předkl.)
07

Usnesení číslo: 06731/RM1418/97
k materiálu č. BJ1418 01736/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu v celkové výši
1 033 510 tis.Kč

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu
Slezská Ostrava ve výši 4 000 tis.Kč na opravu chodníku podél komunikace ul. Vratimovská
ve výši 4 826 tis.Kč na opravu rozvodů vody a odpadů v učeb. pavilonu
ZŠ Bohumínská, Sl. Ostrava
Ostrava-Jih ve výši 500 tis.Kč na opravu dopravního hřiště na ul. A. Kučery
Poruba ve výši 11 000 tis.Kč na parkoviště Alžírská
Vítkovice ve výši 1 139 tis.Kč na opravu chodníku Kořenského

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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Pustkovec ve výši 320 tis.Kč na opravu chodníků ul. Opavská a zálivky ul. Technologická
Mariánské Hory a Hulváky ve výši 2 660 tis.Kč na rekonstrukci Baarova, přechod pro chodce
Lhotka ve výši 3 000 tis.Kč na výstavbu budovy technického zázemí městského obvodu
Lhotka
Petřkovice ve výši 6 145 tis.Kč na rekonstrukci školních šaten ZŠ Petřkovice
Polanka nad Odrou ve výši 10 000 tis.Kč na stavební úpravy školy č.p.330
Svinov ve výši 10 000 tis.Kč na opravu místních komunikací po rekonstrukci kanalizace,
vodovodů a plynovodů v Ostravě-Svinově, II. etapa
3)

souhlasí
s poskytnutím návratných finančních výpomocí v rámci projektu “Rozvoj rovného přístupu ke
vzdělávání ve městě Ostrava II” subjektům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu dle
průvodního dopisu z přílohy č. 3 předloženého materiálu

4)

doporučuje
4.1. zastupitelstvu města
schválit úpravu závazného ukazatele
- zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mar. Hory, p.o. o 164 tis.Kč
Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o. o 300 tis.Kč
Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, p.o. o 151 tis.Kč
Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o. o 319 tis.Kč
Národní divadlo moravskoslezské o 5 694 tis.Kč
Divadlo loutek Ostrava o 912 tis.Kč
Komorní scéna Aréna o 326 tis.Kč
Lidová konzervatoř a Múzická škola o 391 tis.Kč
Knihovna města Ostravy o 1 711 tis.Kč
Ostravské muzeum o 1 708 tis.Kč
Dětské centrum Domeček o 55 tis.Kč
Městská nemocnice Ostrava o 119 000 tis.Kč
Zoologická zahrada Ostrava o 6 637 tis.Kč
PLATO Ostrava o 413 tis.Kč
4.2. zastupitelstvu města
schválit úpravu závazného ukazatele
a) navýšení neinvestičního příspěvku na základě smlouvy o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon takto:
č. smlouvy 03180/2015/SOC Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
o 2 500 tis.Kč
č. smlouvy 02872/2015/SOC Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěková organizace

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 2 500 tis.Kč
b) navýšení investičního příspěvku na základě smlouvy o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon takto:
č. smlouvy 02980/2015/SOC Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková
organizace o 700 tis.Kč
č. smlouvy 03180/2015/SOC Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
o 13 000 tis.Kč
5)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout
a) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření smlouvy s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou se sídlem tř. 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu
b) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření smlouvy s Ostravskou univerzitou
se sídlem Dvořákova 138/7, 703 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61988987 dle přílohy č. 5
předloženého materiálu
c) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností Dům
kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO 4751595 dle
přílohy č. 6 předloženého materiálu
d) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností Dům
kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO
47973145 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
e) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností DK
POKLAD, s.r.o. se sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 47670576 dle
přílohy č. 8 předloženého materiálu
f) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností
Ostravské výstavy, a.s. se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČO 25399471 dle přílohy
č. 9 předloženého materiálu

6)

doporučuje

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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zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření, kterým se
z v y š u j e financování na pol. 8115 o 1 033 510 tis.Kč
zvyšují
- běžné výdaje
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 100000000 o 1 648 tis.Kč
pol. 5901, ÚZ 7113 o 10 000 tis.Kč
na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 300 tis.Kč
na § 3319, pol. 5901, ORJ 160 o 7 000 tis.Kč
na § 4357, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 12 o 14 000 tis.Kč
na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 270 tis.Kč
na § 2292, pol. 5193, ORJ 100, ÚZ 9205, org. 9205 o 50 000 tis.Kč
na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 16 530 tis.Kč
na § 2292, pol. 5193, ORJ 100, org. 9205 o 45 000 tis.Kč
na § 2310, pol. 5171, ORJ 230 o 18 000 tis.Kč
na § 3745, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 7120 o 878 tis.Kč
na § 4350, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 2004 o 10 452 tis.Kč
na § 6171, pol. 5161, ORJ 130 o 5 000 tis.Kč
na § 3639, pol. 5171, ORJ 136 o 8 134 tis.Kč
na § 3319, pol. 5901, ORJ 160 o 18 000 tis.Kč
- neinvestiční půjčené prostředky
na § 3299, pol. 5651, ORJ 140 o 1 941 tis.Kč
ORJ 140, org. 82 o 144 tis.Kč
- investiční půjčené prostředky
na § 3299, pol. 6451, ORJ 140 o 267 tis.Kč
- kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6201, ORJ 125 o 3 700 tis.Kč
pol. 6130 ORJ 137 o 92 333 tis.Kč
pol. 6121 ORJ 137 o 41 162 tis.Kč
na § 5311, pol. 6111, ORJ 270 o 600 tis.Kč
pol. 6125, ORJ 270 o 4 400 tis.Kč
na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 120 000 tis.Kč
na § 5512, pol. 6123, ORJ 121 o 13 300 tis.Kč
na ORJ 230, § 3319, pol. 6121, org. 2011 o 11 000 tis.Kč
§ 2212, pol. 6121, org. 3136 o 5 000 tis.Kč
§ 2271, pol. 6121, org. 3150 o 12 000 tis.Kč
§ 2212, pol. 6121, org. 3172 o 12 000 tis.Kč
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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org. 3203 o 185 tis.Kč
§ 2219, pol. 6121, org. 3218 o 8 000 tis.Kč
§ 3631, pol. 6121, org. 4300 o 800 tis.Kč
org. 4303 o 930 tis.Kč
org. 4313 o 2 000 tis.Kč
org. 4324 o 360 tis.Kč
§ 3745, pol. 6121, org. 5045 o 300 tis.Kč
§ 4374, pol. 6121, org. 6052 o 2 000 tis.Kč
§ 3111, pol. 6121, org. 6320 o 500 tis.Kč
§ 3113, pol. 6121, org. 6321 o 500 tis.Kč
§ 3421, pol. 6121, org. 6325 o 8 000 tis.Kč
§ 2212, pol. 6121, org. 7255 o 4 000 tis.Kč
§ 2321, pol. 6121, org. 7348 o 3 500 tis.Kč
§ 5522, pol. 6121, org. 8127 o 4 000 tis.Kč
§ 6409, pol. 6909 o 11 840 tis.Kč
§ 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 60 091 tis.Kč
- neinvestiční transfery
na § 3299, pol. 5332, ORJ 140 o 300 tis.Kč
na § 3233, pol. 5331, ORJ 140, ÚZ 81, org. 81 o 164 tis.Kč
ÚZ 82, org. 82 o 300 tis.Kč
ÚZ 83, org. 83 o 151 tis.Kč
ÚZ 84, org. 84 o 319 tis.Kč
na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 10 000 tis.Kč
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 15 000 tis.Kč
o 2 000 tis.Kč
na § 3392, pol. 5213, ORJ 160, org. 4257 o 1 300 tis.Kč
org. 4258 o 400 tis.Kč
org. 4259 o 3 200 tis.Kč
na § 2141, pol. 5213, ORJ 160 o 2 700 tis.Kč
na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4234 o 1 357 tis.Kč
org. 4240 o 382 tis.Kč
org. 4251 o 250 tis.Kč
na § 3319, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4254 o 162 tis.Kč
na § 3314, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4214 o 560 tis.Kč
na § 3315, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4215 o 282 tis.Kč
na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 4234, org. 4234 o 4 337 tis.Kč
ÚZ 4240, org. 4240 o 530 tis.Kč
ÚZ 4251, org. 4251 o 76 tis.Kč
na § 3314, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 3314, org. 4214 o 1 151 tis.Kč
na § 3315, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 3315, org. 4215 o 1 426 tis.Kč
ÚZ 3350, org. 4250 o 413 tis.Kč
na § 3319, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 4254, org. 4254 o 229 tis.Kč
na § 3741, pol. 5331, ORJ 190, ÚZ 4270, org. 4270 o 6 637 tis.Kč
na § 3522, pool. 5331, ORJ 170, org. 4241 o 119 000 tis.Kč
na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, ÚZ 11, org. 4245 o 55 tis.Kč
na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, org. 39 o 2 500 tis.Kč

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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na § 4350, pol. 5331, ORJ 180, org. 37 o 2 000 tis.Kč
na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, org. 37 o 500 tis.Kč
na § 3745, pol. 5222, ORJ 300, ÚZ 7120 o 90 tis.Kč
pol. 5332, ORJ 300, ÚZ 7120 o 70 tis.Kč
na § 3319, pol. 5222, ORJ 300, ÚZ 7120 o 95 tis.Kč
na § 3745, pol. 5493, ORJ 300, ÚZ 7120 o 999 tis.Kč
pol. 5339, ORJ 300, ÚZ 7120 o 310 tis.Kč
pol. 5222, ORJ 300, ÚZ 7120 o 198 tis.Kč
pol. 5229, ORJ 300, ÚZ 7120 o 5 tis.Kč
- investiční transfery
na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, org. 4262 o 30 238 tis.Kč
na § 4357, pol. 6351, ORJ 180, org. 39 o 13 000 tis.Kč
na § 4350, pol. 6351, ORJ 180, org. 36 o 700 tis.Kč
na § 3419, pol. 6322, ORJ 161 o 3 000 tis.Kč
na § 3745, pol. 6322, ORJ 300, ÚZ 7120 o 80 tis.Kč
pol. 6324, ORJ 300, ÚZ 7120 o 86 tis.Kč
na § 3319, pol. 6313, ORJ 300, ÚZ 7120 o 393 tis.Kč
na § 3745, pol. 6352, ORJ 300, ÚZ 7120 o 846 tis.Kč
pol. 6359, ORJ 300, ÚZ 7120 o 690 tis.Kč
pol. 6329, ORJ 300, ÚZ 7120 o 260 tis.Kč
- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje
na § 6330, pol. 5347, org. 502 o 6 358 tis.Kč
org. 503 o 5 437 tis.Kč
org. 504 o 14 254 tis.Kč
org. 505 o 9 026 tis.Kč
org. 506 o 496 tis.Kč
org. 507 o 1 603 tis.Kč
org. 508 o 1 020 tis.Kč
org. 509 o 333 tis.Kč
org. 510 o 2 214 tis.Kč
org. 511 o 609 tis.Kč
org. 512 o 247 tis.Kč
org. 513 o 488 tis.Kč
org. 514 o 428 tis.Kč
org. 515 o 345 tis.Kč
org. 516 o 678 tis.Kč
org. 517 o 1 728 tis.Kč
org. 518 o 535 tis.Kč
org. 519 o 336 tis.Kč
org. 520 o 1 191 tis.Kč
org. 521 o 991 tis.Kč
org. 522 o 1 319 tis.Kč
org. 523 o 449 tis.Kč
org. 524 o 326 tis.Kč
ÚZ 3500, org. 605 o 11 000 tis.Kč
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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org. 610 o 2 660 tis.Kč
org. 611 o 5 587 tis.Kč
org. 612 o 3 000 tis.Kč
org. 620 o 10 000 tis.Kč
ÚZ 93, org. 503 o 8 826 tis.Kč
org. 504 o 500 tis.Kč
org. 507 o 1 139 tis.Kč
org. 509 o 320 tis.Kč
org. 511 o 558 tis.Kč
org. 522 o 10 000 tis.Kč
zvyšuje
- rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 20 703 tis.Kč
- účelová rezerva pro městské obvody na investice
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330 o 50 000 tis.Kč
Městské obvody dle přílohy č. 1
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, org. 5xx celkem o 50 411 tis.Kč
- zvýší výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 50 411 tis.Kč
Městský obvod Slezská Ostrava
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 503 o 8 826 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na opravu chodníků podél komunikace ul. Vratimovská
na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 4 000 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na opravu rozvodů vody a odpadů v učebnovém pavilonu ZŠ Bohumínská
na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 4 826 tis.Kč
Městský obvod Ostrava-Jih
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 504 o 500 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na opravu dopravního hřiště na ul. A. Kučery
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 500 tis.Kč
Městský obvod Poruba
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 11 000 tis.Kč
- zvýší kapitálové výdaje na akci 3962 - parkoviště Alžírská

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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na § 2219, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 11 000 tis.Kč
Městský obvod Vítkovice
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507 o 1 139 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na opravu chodníku ul. Kořenského
na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 139 tis.Kč
Městský obvod Pustkovec
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 509 o 320 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na opravu chodníků ul. Opavská a zálivky ul. Technologická
na § 2219, piol. 5xxx, ÚZ 93 o 320 tis.Kč
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 610 o 2 660 tis.Kč
- zvýší kapitálové výdaje na akci 3963 - Rekonstrukce Baarova, přechod pro chodce
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 660 tis.Kč
Městský obvod Petřkovice
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 558 tis.Kč
ÚZ 3500, org. 611 o 5 587 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na rekonstrukci školních šaten ZŠ Petřkovice
na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 558 tis.Kč
- zvýší kapitálové výdaje na akci 6909 - rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice
na § 3113, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 5 587 tis.Kč
Městský obvod Lhotka
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 612 o 3 000 tis.Kč
- zvýší kapitálové výdaje na akci 8773 - budova technického zázemí městského obvodu Lhotka
na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 3 000 tis.Kč
Městský obvod Polanka nad Odrou
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 10 000 tis.Kč
- zvýší kapitálové výdaje na akci 8774 - stavební úpravy školy č.p.330
na § 311x, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 10 000 tis.Kč
Městský obvod Svinov
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
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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na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 522 o 10 000 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na opravu místních komunikací po rekonstrukci kanalizace, vodovodů
a plynovodů v Ostravě-Svinově, II. etapa na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 10 000 tis.Kč
7)

ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D.,
předložit zastupitelstvu města body 1) - 2), 4) - 6) ke schválení a rozhodnutí a k rozhodnutí
poskytnutí návratných finančních výpomocí
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

RM_M 53
Úprava rozpočtu r. 2017

T: 21.06.2017

(zn.předkl.)
07

Usnesení číslo: 06732/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
o poskytnutí finančních prostředků
a) ve výši Kč 342 612,-- městskému obvodu Slezská Ostrava na zpracování projektové
dokumentace na stavební úpravu chodníku na ul. Michálkovická a stavební úpravu chodníku
ul. Těšínská
b) 10 375 tis.Kč městskému obvodu Radvanice a Bartovice na akci “Sídelní zeleň - Fryštátská
v k.ú. Radvanice” (4 717 tis.Kč) a akci “Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul.
Těšínská 41” (5 658 tis.Kč)

2)

schvaluje
a) odpisový plán příspěvkové organizace PLATO Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
b) úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku o 173 tis.Kč

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

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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zvyšují
- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 1 092 tis.Kč (A.1.)
- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na §m 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 522 o 47 tis.Kč (C.4.)
- běžné výdaje
na § 3745, pol. 5169, ORJ 300, ÚZ 3637, org. 55000000 o 6 tis.Kč (C.2.)
na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 47 tis.Kč (C.4.)
- kapitálové výdaje
(C.1.) na ORJ 230, § 3322, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8211 o 145 tis.Kč
§ 2321, pol. 6121, org. 7086 o 100 tis.Kč
org. 7317 o 900 tis.Kč
na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7086 o 11 tis.Kč
na § 3639, pol. 6121, ORJ 136 o 221 tis.Kč (C.3.)
- neinvestiční transfery
na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 1 092 tis.Kč (A.1.)
na § 3315, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 4250, org. 4250 o 173 tis.Kč (E.1.)
- investiční transfery
na § 3326, pol. 6359, ORJ 200 o 135 tis.Kč (C.6.)
- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje
(C.5.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 503 o 252 tis.Kč
ÚZ 92, org. 503 o 91 tis.Kč
(E.2.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 517 o 4 717 tis.Kč
org. 617 o 5 658 tis.Kč
snižují
- běžné výdaje
na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 6 tis.Kč (C.2.)
(C.3.) na ORJ 136, § 4373, pol. 5152 o 170 tis.Kč
pol. 5169 o 51 tis.Kč
na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 135 tis.Kč (C.6.)

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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- kapitálové výdaje
(C.1.) na ORJ 230, § 2334, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7272 o 145 tis.Kč
§ 2321, pol. 6121, org. 7081 o 1 000 tis.Kč
org. 7086 o 11 tis.Kč
(C.5.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 105 tis.Kč
§ 2219, pol. 6121, org. 3129 o 147 tis.Kč
§ 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8114 o 91 tis.Kč
snižuje
- rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 173 tis.Kč (E.1.)
- rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů městských obvodů
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330 o 10 375 tis.Kč (E.2.)
Městský obvod Slezská Ostrava (C.5.)
- zvýší převody mezi stautárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93 o 252 tis.Kč
ÚZ 92 o 91 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na PD stavební úpravy chodníku na ul. Michálkovická
na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 149 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na PD stavební úpravy chodníku na ul. Těšínská
na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 103 tis.Kč
ÚZ 92 o 91 tis.Kč
Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.2.)
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517 o 4 717 tis.Kč
org. 617 o 5 658 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na akci “Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice”
a § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxx o 4 717 tis.Kč
- zvýší kapitálové výdaje na akci 8775 - SÚ a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 5 658 tis.Kč
4)

ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření

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,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

RM_M 5
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy

Usnesení

T: 30.06.2017

(zn.předkl.)
84

Usnesení číslo: 06733/RM1418/97
Rada města
1)

souhlasí
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s podáním žádostí
o povolení kácení dřevin, a to:
a) 1 ks jedle o obvodu kmene 120 cm,
rostoucí na pozemku parc. č. 1106 – zahrada v k.ú. Hrabová, obec Ostrava – dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
b) 1 ks topol čtyřkmen o obvodech kmenů cca 110 cm,
5 ks bříza o obvodu kmene 162 cm, 113 cm, 132 cm, 122 cm a 183 cm,
3 ks javor o obvodech kmenů 202 + 160 + 222 + 230 cm, 258 cm a 154 cm,
1 ks jeřáb o obvodu kmene 152 cm,
1 ks vrba o obvodu kmene 222 cm,
1 ks borovice o obvodu kmene 139 cm,
vše rostoucí na pozemku parc. č. 460/1 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Zábřeh-VŽ,
obec Ostrava – dle přílohy č. 2 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 bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení
Vyřizuje:

3)

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,
vedoucí odboru hospodářské správy

T: 16.06.2017

zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy
k podpisu žádostí a sdělení dle bodů 1) a 2) tohoto 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. Bc. Pavel Šmátrala,
vedoucí odboru hospodářské správy

Usnesení

T: 16.06.2017

RM_VZ 2
(zn.předkl.)
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně v roce 2017
84
v rámci projektu “Zelená osa Vítkovic”
Usnesení číslo: 06734/RM1418/97
Rada města
1)

rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně v roce 2017 na pozemcích, které
byly Statutárnímu městu Ostrava vypůjčeny dle Smluv o výpůjčce ev. č. 2576/2011/MJ,
2577/2011/MJ, 2578/2011/MJ a 2579/2011/MJ ze dne 27.11.2011 v rámci projektu “Zelená
osa Vítkovic” (lokalita Vítkovice - dceřiné společnosti, Dolní oblast a Horní
oblast) společnosti:
VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava
za celkovou cenu 230.508,- Kč bez DPH, dle jednotlivých cenových nabídek přílohy č. 1
předloženého materiálu

2)

zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy
k podpisu objednávky na údržbu zeleně v roce 2017 v rámci projektu “Zelená osa Vítkovic”
Vyřizuje:

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,
vedoucí odboru hospodářské správy

T: 16.06.2017

RM_VZ 7
(zn.předkl.)
”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu
84
pro statutární město Ostrava a městské organizace v roce 2018“, poř. č.
122/2017
Usnesení číslo: 06735/RM1418/97
Rada města
1)

schvaluje

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
rada města

Usnesení

zadávací dokumentaci k nadlimitní “Veřejné zakázce o sdružených službách dodávky zemního
plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace v roce 2018“, poř. č. zakázky
122/2017 dle přílohy č.1 předloženého materiálu
2)

rozhodla
aby společnost eCENTRE, a.s. provedla jménem statutárního města Ostrava úkony
zadavatelské činnosti podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších změn a doplňků, vztahující se k veřejné zakázce o sdružených službách dodávky
zemního plynu v roce 2018 dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle bodu 1)
tohoto usnesení

RM_VZ 8
(zn.předkl.)
”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie
84
pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2018“, poř.
č.123/2017
Usnesení číslo: 06736/RM1418/97
Rada města
1)

schvaluje
zadávací dokumentaci k nadlimitní ”Veřejné zakázce o sdružených službách dodávky
elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2018“, poř.
č.zakázky 123/2017 dle přílohy č.1 předloženého materiálu

2)

rozhodla
aby společnost eCENTRE, a.s. provedla jménem statutárního města Ostrava úkony
zadavatelské činnosti podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších změn a doplňků, vztahující se k veřejné zakázce o sdružených službách dodávky
elektrické energie na rok 2018 dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle bodu 1)
tohoto 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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