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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.10.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

07406/RM1418/105 RM_M 0 Schválení programu 105. schůze rady města 

konané dne 10.10.2017 

35 

07407/RM1418/105 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

07408/RM1418/105 RM_M 5 Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi 

Českou republikou - Úřadem práce České 

republiky, Moravskoslezským krajem                    

a statutárním městem Ostravou 

01 

07409/RM1418/105 RM_M 45 Žádost o poskytnutí dotace Klubu českých turistů, 

odbor Beskydy 

01 

07410/RM1418/105 RM_M 48 Návrh na poskytnutí peněžitého daru Biskupství 

ostravsko-opavskému se sídlem Kostelní náměstí 

3172/1, 728 02 Ostrava, IČO: 65468953,        na 

pořízení zvonu pro kostel Božího Těla         v 

Gutech 

01 

07411/RM1418/105 RM_MZP 1 Předžalobní výzva ve věci náhrady škody            

za neoprávněné užívání pozemku parc. č. 160/1            

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. 

28 

07412/RM1418/105 RM_M 3 Ukončení projektu “Izolační zeleň města Ostrava - 

projekt 04” spolufinancovaného z Operačního 

programu Životní prostředí 

38 

07413/RM1418/105 RM_M 8 Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace k projektu “Energetické úspory v areálu 

MNO - část I” v rámci Operačního programu 

Životního prostředí 

38 

07414/RM1418/105 RM_M 53 ITI ostravské aglomerace - změna výzvy                

k předkládání projektových záměrů 

38 

07415/RM1418/105 RM_M 1 Vybudování pamětní desky a pietního místa 

obětem válek 

87 

07416/RM1418/105 RM_M 20 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace  z 

rozpočtu statutárního města Ostrava v oblasti 

kultury Česko - ruské společnosti, z.s. 

60 

07417/RM1418/105 RM_M 50 Fúze obchodních společností Dům kultury Akord 

Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o. 

28 

07418/RM1418/105 RM_M 9 Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-

Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace na “Nákup stolů na sklopných podnožích a 

transportních vozíků” 

42 

07419/RM1418/105 RM_M 12 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 
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07420/RM1418/105 RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 

Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 

organizace, IČO 70631824, Domov Sluníčko, 

Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 

70631832 a Domov pro seniory Kamenec, Slezská 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816 

41 

07421/RM1418/105 RM_M 42 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací nestátním neziskovým organizacím           v 

oblasti sociální péče, protidrogové prevence, 

prevence kriminality, podpory osob s handicapem 

a z odvodů z loterií a jiných podobných her 

86 

07422/RM1418/105 RM_MZP 2 Návrh odměny řediteli Mgr. Bc. Vojtěchu 

Curylovi, DiS. 

30 

07423/RM1418/105 RM_M 6 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů             

z loterií a jiných podobných her č. 10 na 

zabezpečení projektu “Rekonstrukce prostor pro 

MIKASA denní stacionář” s právnickou osobou 

MIKASA z.s. 

86 

07424/RM1418/105 RM_M 39 Poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy právnické osobě 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 

o.p.s., IČO 02407451, na úhradu výdajů spojených 

s vývojem a zpracováním projektové žádosti pro 

čerpání finanční podpory z OP Zaměstnanost            

ve výši 50 tis. Kč 

86 

07425/RM1418/105 RM_M 60 Informativní materiál o vývoji mezd zaměstnanců 

příspěvkových organizací z oblasti kultury 

zřízených statutárním městem Ostrava a porovnání 

průměrných mezd zaměstnanců příspěvkových 

organizací vybraných statutárních měst ČR 

87 

07426/RM1418/105 RM_M 46 Návrh na poskytnutí účelové dotace a příspěvku  z 

rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 

Vysoké škole báňské - Technické univerzitě 

Ostrava a Základní škole Heleny Salichové 

Ostrava-Polanka nad Odrou 

91 

07427/RM1418/105 RM_M 44 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace  

z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci 

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 

91 

07428/RM1418/105 RM_M 2 Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy          o 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy Jazykovému gymnáziu Pavla 

Tigrida, Ostrava-Poruba 

91 

07429/RM1418/105 RM_M 54 Memorandum o vzájemné spolupráci k výstavbě 

areálu střelnic na ulici Plzeňská 
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07430/RM1418/105 RM_M 47 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s.,o poskytnutí investiční účelové 

dotace na dokončení projektových dokumentací 

pro rekonstrukci areálu Bazaly 

45 

07431/RM1418/105 RM_M 21 Návrh na zrušení bodu 2) usnesení RM            č. 

06894/RM1418/99 ze dne 25. 7. 2017            a 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. 

08 

07432/RM1418/105 RM_M 22 Nakládání s majetkem města svěřeným 

městskému obvodu - souhlas s umístěním inž. sítí, 

zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě 

08 

07433/RM1418/105 RM_M 23 Návrh na záměr města vypůjčit, pronajmout a 

nepronajmout části pozemků v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, v k. ú. Zábřeh-VŽ, v k. ú. Heřmanice,             

v   k. ú. Stará Bělá a v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

07434/RM1418/105 RM_M 24 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov. Návrh na záměr 

města vypůjčit části pozemků v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

08 

07435/RM1418/105 RM_M 25 Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského 

obvodu Ostrava - Jih, převzetí do majetku 

statutárního města Ostrava 

08 

07436/RM1418/105 RM_M 26 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy, navýšení hodnoty 

vodohospodářského majetku statutárního města 

Ostravy o realizované technické zhodnocení            

a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 

08 

07437/RM1418/105 RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního               

a podzemního vedení VN 22 kV, podzemního 

vedení NN 0,4 kV a uzavření smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

07438/RM1418/105 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

části pozemku v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti s fyzickými osobami 

08 

07439/RM1418/105 RM_M 29 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

07440/RM1418/105 RM_M 30 Návrh na souhlas s umístěním stavby 

“Kontejnerové stání vč. ocelové zástěny,                      

ul. Repinova 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava” 

08 

07442/RM1418/105 RM_M 32 Návrh uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu 

pozemků - k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
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07443/RM1418/105 RM_M 33 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

07444/RM1418/105 RM_M 34 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy           

o zřízení služebnosti 

08 

07445/RM1418/105 RM_M 35 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy se společností MADEJA sport 

s.r.o. 

08 

07446/RM1418/105 RM_M 36 Návrh na vydání souhlasu s realizací stavby 

“Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě - 

Mariánských Horách” 

08 

07447/RM1418/105 RM_M 37 Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci - k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

08 

07448/RM1418/105 RM_M 38 Návrh přijmout darem nemovitou věc a věci 

movité v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh 

svěřit nemovitou věc a věci movité v k.ú. 

Pustkovec, obec Ostrava městskému obvodu 

Pustkovec 

08 

07449/RM1418/105 RM_M 43 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví SMO za účelem provedení kontrolního 

atmogeochemického průzkumu a případného 

měření dynamiky výstupů důlních plynů na 

povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s.. 

08 

07450/RM1418/105 RM_M 51 Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, 

obec Ostrava 

08 

07451/RM1418/105 RM_M 56 Návrh na záměr města prodat části pozemků           

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému 

obvodu Poruba - areál lehké průmyslové zóny 

“Nad Porubkou” 

08 

07452/RM1418/105 RM_M 59 Návrh na uzavření “Smlouvy o zániku 

předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení           

a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími 

účastníky a prohlášení a souhlasy” 

08 

07453/RM1418/105 RM_M 40 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ 

05 

07454/RM1418/105 RM_M 55 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

1013/2017/OI/VZKÚ ze dne 24.03.2017              

na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu           

a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová             

a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku 

Nádražní - Sokolská třída, část 1 - ul. 

Českobratrská” 

 

05 
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07455/RM1418/105 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Vodovod ul. P. Křičky”, poř.  č. 

130/2017 

05 

07456/RM1418/105 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Voliéra kondora královského”, 

poř. č. 209/2017 

05 

07457/RM1418/105 RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů           

do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace 

80 

07458/RM1418/105 RM_M 17 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku         

z Fondu životního prostředí města Ostravy 

příspěvkové organizaci Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava         na 

realizaci projektu “Revitalizace zahrady 

Chráněného bydlení Thomayerova” 

80 

07459/RM1418/105 RM_M 41 Revitalizace zeleně podél Sokolské třídy 80 

07460/RM1418/105 RM_M 58 Zvýšení dotace z rozpočtu SMO Nadaci na pomoc 

zvířatům a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev.                     

č. 0228/2017/OŽP 

80 

07461/RM1418/105 RM_VZ 1 VZMR na povýšení serverové infrastruktury           

na 10G 

83 

07462/RM1418/105 RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu                       

a uzavření kupní smlouvy serverů Blade                       

se společností BRAIN computers s.r.o. 

83 

07463/RM1418/105 RM_M 10 Návrh na uzavření Smlouvy o vkladovém účtu            

s bonifikací s J&T bankou, a.s. pro zhodnocování 

volných finančních prostředků města 

07 

07464/RM1418/105 RM_M 14 Prodej podílových listů společnosti PROSPERITA 

investiční společnost, a.s., nabytých po VK 

07 

07465/RM1418/105 RM_M 16 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

07466/RM1418/105 RM_M 52 Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava pro rok 2018 

07 

07467/RM1418/105 RM_M 11 Memorandum o spolupráci 28 

07468/RM1418/105 RM_VZ 3 Zadání zpracování investičního záměru 

“Vymístění tramvajové smyčky Ostrava, 

Výstaviště” 

09 

07469/RM1418/105 RM_M 7 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

07470/RM1418/105 RM_M 15 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích           

v katastrálních územích obce Ostrava, jako 

vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

07471/RM1418/105 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Vánoční výzdoba”, poř.             

č. 64/2017 

84 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 18 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů            

z Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na 

realizaci projektů “Revitalizace aleje na ulici 

Zborovská”, “Sadové úpravy na ulici Nádražní            

u křížení s ulicí Křižíkovou” a “Sadové úpravy              

na Smetanově náměstí” 

80 

  RM_M 49 Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

statutárního města Ostravy právnické osobě 

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. 

07 

  RM_M 19 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové víceleté 

dotace dle Programu podpory veřejných 

kulturních služeb v oblasti hudebního                         

a scénického umění na území statutárního města 

Ostrava v letech 2018 - 2023 Divadelní 

společnosti Petra Bezruče s.r.o. 

60 

  RM_M 57 Uzavření Rámcové smlouvy mezi 

Moravskoslezským krajem a statutárním městem 

Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci 

významných dopravních staveb 

09 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 oprava rozpočtového opatření - bodu 3) usn.č. 

07129/RM1418/100 

07 

  
RM_M 0 
Schválení programu 105. schůze rady města konané dne 10.10.2017 
  
Usnesení číslo: 07406/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 105. schůze rady města konané dne 10.10.2017  

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  

(zn.předkl.) 
45 
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Usnesení číslo: 07407/RM1418/105 
  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 
719 00 Ostrava, IČO: 623 00 920, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) uděluje souhlas 

  
jednateli obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice,    

719 00 Ostrava, IČO: 623 00 920, k uzavření Memoranda o společném postupu při rozdělení 

provozního areálu a vypořádání vzájemných vztahů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi Českou republikou - 
Úřadem práce České republiky, Moravskoslezským krajem                          
a statutárním městem Ostravou    
  
Usnesení číslo: 07408/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o schválení Memoranda o spolupráci mezi Českou republikou - Úřadem práce České 

republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, zastoupeným generální ředitelkou 

PhDr. Kateřinou Sadílkovou, MBA, Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117,             

702 18 Ostrava, zastoupeným hejtmanem Prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., a statutárním 

městem Ostravou  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Žádost o poskytnutí dotace Klubu českých turistů, odbor Beskydy 
  
Usnesení číslo: 07409/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
neposkytnout finanční dotaci Klubu českých turistů, odbor Beskydy, na stavbu nových WC            

v rámci obnovy horské chaty Prašivá 
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rada města 
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RM_M 48 
Návrh na poskytnutí peněžitého daru Biskupství ostravsko-opavskému 
se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, IČO: 65468953,            
na pořízení zvonu pro kostel Božího Těla v Gutech 
  
Usnesení číslo: 07410/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 02818/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru ve výši 300.000 Kč Biskupství ostravsko-opavskému 

se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, IČO: 65468953, na pořízení zvonu pro 

kostel Božího Těla v Gutech, zničený požárem dne 02. 08. 2017 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 300 tis. Kč 

a 

- zvýší investiční transfery 

na § 3322, pol. 6341, ZJ 026, ORJ 221  o 300 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 18.10.2017 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_MZP 1 
Předžalobní výzva ve věci náhrady škody za neoprávněné užívání 
pozemku parc. č. 160/1 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07411/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zaslání předžalobní výzvy Danielovi Dědochovi, IČO: 73074331, se sídlem:                                 

28. října 2659/157, Ostrava 709 00,  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Ukončení projektu “Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” 
spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 07412/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0029/ZM1418/2 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženým závěrečným vyhodnocením akce “Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” 

spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace Identifikační číslo EDS 115D212001267 

viz příloha č. 1 řádnou údržbu předmětu podpory po celou dobu udržitelnosti projektu                       

a zabezpečit, aby účel akce byl řádně plněn po stanovenou dobu a zajistit informace, 

vypracovat a odeslat poskytovateli podpory pravidelné monitorovací zprávy o stavu a změnách 

v období udržitelnosti projektu “Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.12.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) žádá 

  
městský obvod Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Slezská 

Ostrava, Nová Ves, Svinov a Ostrava - Jih 

v případě jakýchkoliv záměrů na úpravu a změny na pozemcích dotčených podporou                        

a svěřených do správy městskému obvodu dle přílohy č. 2 v rámci projektu “Izolační zeleň 

města Ostrava - projekt 04” o jejich projednání a odsouhlasení s odborem strategického rozvoje 

MMO. 
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 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 01.12.2020 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 01.12.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 01.12.2020 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 01.12.2020 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Lefner, T: 01.12.2020 

 starosta městského obvodu Nová Ves 

  
 Vyřizuje: Ing. Helena Wieluchová, T: 01.12.2020 

 starostka městského obvodu Svinov 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 01.12.2020 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 8 
Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 
“Energetické úspory v areálu MNO - část I” v rámci Operačního 
programu Životního prostředí 
  
Usnesení číslo: 07413/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 02780/17 
k usnesení č. 06035/RM1418/88 
k usnesení č. 06495/RM1418/95 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - 

Česká republika, Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 

10, IČO: 00164801 na projekt “Energetické úspory v areálu MNO - část I” dle 

podmínek Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010743 viz příloha 

č. 1  předloženého materiálu 

  

2) ukládá 
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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA           

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 53 
ITI ostravské aglomerace - změna výzvy k předkládání projektových 
záměrů 
  
Usnesení číslo: 07414/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 07221/RM1418/102 
k usnesení č. 05588/RM1418/81 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu výzvy č. 12 k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.3 ITI ostravské 

aglomerace “Rozvoj inteligentních dopravních systémů” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
změnu výzvy č. 3 k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.2.2 ITI ostravské 

aglomerace “Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů sídel na 

vybrané regionální silniční síti s dílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T”  dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

1. vyhlásit změnu výzvy č. 12 k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.3 ITI 

ostravské aglomerace “Rozvoj inteligentní dopravních systémů” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

2. vyhlásit změnu výzvy č. 3 k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.2.2 ITI 

ostravské aglomerace “Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů 

sídel na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T” dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.10.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 1 
Vybudování pamětní desky a pietního místa obětem válek 
  
Usnesení číslo: 07415/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh umístění a textu pamětní desky, předložený pracovní skupinou pro vybudování pamětní 

desky a pietního místa obětem postiženými událostmi II. světové války,  dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem umístění a textu pamětní desky v místech internačního tábora Hanke dle bodu 1) 

tohoto usnesení a se záměrem vytvořit Památník civilním obětem válek v Sadu Dr. Milady 

Horákové dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostrava v oblasti kultury Česko - ruské společnosti, 
z.s. 
  
Usnesení číslo: 07416/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1545/ZM1418/24 
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 

Ostrava žadateli uvedeném v příloze č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Fúze obchodních společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, 
s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o. 
  

(zn.předkl.) 
28 
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Usnesení číslo: 07417/RM1418/105 
  
k materiálu č. BJ1418 02837/17 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí prohlášení o vzdání se práv ze strany statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, a to za podmínky, že zastupitelstvo města Ostravy vysloví souhlas 

s uvedeným prohlášením, jak je zastupitelstvu doporučeno v bodu 2) tohoto usnesení 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s prohlášením o vzdání se práv ze strany statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem projektu fúze sloučením obchodních společností Dům kultury Akord 

Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30,                   

IČO: 479 73 145 a DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Matěje Kopeckého 675/21, Poruba, 708 00 

Ostrava, IČO: 476 70 576 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vzít na vědomí předběžnou zahajovací rozvahu obchodní společnosti Dům kultury Akord 

Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a oznámení dle příloh č. 3) a 4) předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA předložit návrhy dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení 

zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 9 
Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.,                
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na “Nákup stolů na sklopných 
podnožích a transportních vozíků” 
  
Usnesení číslo: 07418/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 02722/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 600 tis. Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Ostrava a obchodní 

společností Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 

Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, na realizaci projektu “Nákup stolů na sklopných podnožích               

a transportních vozíků” dle příloh č. 1 a 2  a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery na ORJ 160 

  na § 3392, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4259   o 600 tis. Kč 

- s n i ž u j e 

  rozpočtová rezerva na ORJ 120 

  na § 6409, pol. 5901                                      o 600 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a ke schválení body 1) a 2) tohoto usnesení               

na jeho zasedání dne 18.10.2017 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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RM_M 12 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,                   
IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 07419/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

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

finančních i věcných darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 13.10.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 13 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824, Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, 
příspěvková organizace, IČO 70631832 a Domov pro seniory Kamenec, 
Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816 
  
Usnesení číslo: 07420/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

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

darů do vlastnictví právnické osoby: 

Domov pro seniory Iris, příspěvková organizace, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava-

Mariánské Hory, IČO 70631824 
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Domov Sluníčko, příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava-

Vítkovice, IČO 70631832 

Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 

Slezská Ostrava, IČO 70631816 

dle přílohy č. 1 - 3 předloženého materiálu. 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlasy zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 13.10.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 42 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním 
neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, protidrogové 
prevence, prevence kriminality, podpory osob s handicapem                            
a z odvodů z loterií a jiných podobných her 
  
Usnesení číslo: 07421/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02829/17 
k usnesení č. 1251/ZM1418/19 
k usnesení č. 1541/ZM1418/24 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

-  poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti 

sociální péče, protidrogové prevence, prevence kriminality, podpory osob s handicapem              

a z odvodů z loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných 

podobných her dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 s  žadateli uvedenými v příloze č. 2 

předloženého materiálu  pod pořadovým číslem 1 až 10 

- uzavření smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací na služby v oblasti sociální péče 

a protidrogové prevence dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 s žadateli uvedenými v příloze           
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č. 2 předloženého materiálu pod pořadovým číslem 11 až 35 

- uzavření smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací na aktivity v oblasti prevence 

kriminality a podpory osob s handicapem dle návrhu uvedeného v příloze č. 7 s žadateli 

uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu pod pořadovým číslem 36 až 41 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím 

v oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle přílohy č. 3 předloženého materiálu             

z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

-    snižují 

běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 1355            o                1 097 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400            o                   675 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401            o                   441 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303            o                6 183 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301            o                   117 tis. Kč 

-    snižují 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301            o                  150 tis. Kč 

-    zvyšují 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4311, pol. 5221                  o                    40 tis. Kč 

            pol. 5222                   o                    90 tis. Kč 

            pol. 5223                   o                    81 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5223                  o                  200 tis. Kč          

§ 4351, pol. 5223                  o                  350 tis. Kč          

             pol. 5229                  o                  200 tis. Kč          

§ 4354, pol. 5221                  o                  150 tis. Kč          

             pol. 5223                  o                  300 tis. Kč 

§ 4356, pol. 5222                  o                  100 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5223                  o               1 370 tis. Kč     

§ 4359, pol. 5223                  o                    90 tis. Kč 

§ 4372, pol. 5223                  o                  403 tis. Kč 

§ 4374, pol. 5221                  o                    65 tis. Kč 

             pol. 5223                  o                  270 tis. Kč 

§ 4375, pol. 5222                  o                  200 tis. Kč 
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§ 4378, pol. 5222                o                  250 tis. Kč 

§ 4379, pol. 5222                o                  200 tis. Kč 

-    z v y š u j í   

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4357, pol. 6323                o                  140 tis. Kč 

-    z v y š u j í   

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4312, pol. 5221, ÚZ 7400            o            177 tis. Kč 

§ 4312, pol. 5222, ÚZ 7400            o            190 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5222, ÚZ 7401            o              70 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5222                            o            160 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5223, ÚZ 1355            o            200 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5221, ÚZ 7400           o            170 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400            o              11 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400            o            127 tis. Kč 

§ 4329, pol. 5222, ÚZ 7401            o            171 tis. Kč 

§ 4399, pol. 5222                            o             212 tis. Kč 

§ 4399, pol. 5229                            o             298 tis. Kč 

-    z v y š u j í   

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4349, pol. 6321, ÚZ 1355                    o                   300 tis. Kč 

§ 4349, pol. 6322                                   o                 1 028 tis. Kč     

§ 4349, pol. 6323, ÚZ 1355                    o                    597 tis. Kč 

§ 4349, pol. 6323                                   o                    253 tis. Kč 

-    z v y š u j í   

běžné výdaje v ORJ 270 

§ 4349, pol. 5137, ÚZ 7401                    o                     15 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5139, ÚZ 7401                    o                   155 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5194, ÚZ 7401                    o                     30 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalovi Mariánkovi 

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

bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh odměny řediteli Mgr. Bc. Vojtěchu Curylovi, DiS. 

(zn.předkl.) 
30 
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Usnesení číslo: 07422/RM1418/105 
  
k usnesení č. 05831/RM1418/85 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměny Mgr. Bc. Vojtěchu Curylovi, DiS., dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 10                  
na zabezpečení projektu “Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní 
stacionář” s právnickou osobou MIKASA z.s. 
  
Usnesení číslo: 07423/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02839/17 
k usnesení č. 0977/ZM1418/15 
k usnesení č. 1646/ZM1418/26 
k usnesení č. 1170/ZM1418/18 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace             

z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 10, ev. č. 1790/2016/SVZ na zabezpečení projektu 

“Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní stacionář” uzavřené s neziskovou organizací 

MIKASA z.s., se sídlem Lumírova 28, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 22832386, dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalovi Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření dodatku dle bodu 1) tohoto 

usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 39 
Poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města 
Ostravy právnické osobě Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 
o.p.s., IČO 02407451, na úhradu výdajů spojených s vývojem                           
a zpracováním projektové žádosti pro čerpání finanční podpory z OP 
Zaměstnanost ve výši 50 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 07424/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace právnické osobě Centrum služeb pro 

neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., IČO 02407451, se sídlem 28. října 286/10, 702 00 Ostrava,   

ve výši 50 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s vývojem a zpracováním projektové žádosti pro 

čerpání finanční podpory z operačního programu Zaměstnanost pro projekt “ Neslyšíme, ale 

dorozumíme se - rozvoj kvality a dostupnosti služeb pro osoby se sluchovým postižením          

v MSK” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenou 

právnickou osobou dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

 - s n i ž u j í 

   běžné výdaje 

   na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7603, ORJ 180                                        o                    50 tis. Kč 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery  neziskovým a podobným organizacím 

  na § 4349, pol. 5221, ÚZ 7603, ORJ 180                                        o                    50 tis. Kč 

  

3) ukládá 
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Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu 

2) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 60 
Informativní materiál o vývoji mezd zaměstnanců příspěvkových 
organizací z oblasti kultury zřízených statutárním městem Ostrava            
a porovnání průměrných mezd zaměstnanců příspěvkových organizací 
vybraných statutárních měst ČR 
  
Usnesení číslo: 07425/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 02841/17 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informativní materiál o vývoji průměrných mezd zaměstnanců příspěvkových organizací             

z oblasti kultury zřízených SMO a porovnání průměrných mezd zaměstnanců příspěvkových 

organizací vybraných statutárních měst ČR 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města informativní materiál o vývoji průměrných mezd zaměstnanců 

příspěvkových organizací z oblasti kultury zřízených SMO a porovnání průměrných mezd 

zaměstnanců příspěvkových organizací vybraných statutárních měst ČR 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 46 
Návrh na poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na rok 2017 Vysoké škole báňské - 
Technické univerzitě Ostrava a Základní škole Heleny Salichové 
Ostrava-Polanka nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 07426/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 02815/17 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o  poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2017 na podporu technického vzdělávání Vysoké škole báňské - Technické univerzitě 

Ostrava, IČO 61989100, sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba,                        

ve výši  210 tis. Kč a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace                

z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným 

subjektem dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

ostatní neinvestiční výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140                     o  210 tis. Kč 

zvyšují 

neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5332, ORJ 140                                             o  210 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

18.10.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
4) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2017 na porovnání přírodovědných, kulturních a historických regionálních znalostí žáků 

partnerských základních škol Základní škole Heleny Salichové Ostrava-Polanka nad Odrou, 

Heleny Salichové 816, příspěvkové organizaci, IČO 75029162, sídlem Heleny Salichové 

816/28, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou, ve výši 20 tis. Kč a o zaslání Sdělení o poskytnutí 

neinvestičního příspěvku v oblasti Školství na rok 2017 výše uvedenému subjektu dle Přílohy 

č. 3 a  Přílohy č. 4  předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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snižují 

neinvestiční transfery  

na § 3291, pol. 5339, ORJ 140                                       o  16  tis. Kč 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7107, ORJ 140                       o   4  tis. Kč 

zvyšují 

neinvestiční transfery na § 3291, pol. 5331, ORJ 140     o   20 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 44 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 07427/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 02836/17 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o participaci města na programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mládež kraji 

  

2) jmenuje 

  
zástupce města do pracovní skupiny Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 

Ing. Sylva Sládečková 

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Radě dětí a mládeže Moravskoslezského 

kraje, z.s., se sídlem: Na Mýtě 1556/10, Ostrava - Hrabůvka, 700 30, IČO: 26523825 ve výši 
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138 tis. Kč na realizaci projektu “Podpora mládežnických iniciativ” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemcem této dotace dle bodu 3) tohoto usnesení a dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit návrh dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 2 
Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy Jazykovému gymnáziu Pavla 
Tigrida, Ostrava-Poruba 
  
Usnesení číslo: 07428/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 07285/RM1418/103 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy, ev.č. 2829/2017/ŠaS dle Přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 54 
Memorandum o vzájemné spolupráci k výstavbě areálu střelnic na ulici 
Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 07429/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 02832/17 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci k výstavbě areálu střelnic na ulici 

Plzeňská dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne                   

18. 10. 2017. 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 47 
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.,o poskytnutí 
investiční účelové dotace na dokončení projektových dokumentací pro 
rekonstrukci areálu Bazaly 
  
Usnesení číslo: 07430/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 02849/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 4 513 tis. Kč  na dokončení 

projektových dokumentací pro rekonstrukci areálu Bazaly obchodní společnosti VÍTKOVICE 

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

č. 1 předloženého materiálu  a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava            

a společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 

IČO 25911368, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimírovi Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1)  tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 21 
Návrh na zrušení bodu 2) usnesení RM č. 06894/RM1418/99 ze dne              
25. 7. 2017 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro 
ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07431/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
bod 2) usnesení č. 06894/RM1418/99 ze dne 25. 07. 2017 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení VN a podzemního kabelového vedení NN           

 k částem pozemků: 

parc. č. 1519/40 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 2407/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 2450 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2451/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2452 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2453 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2468/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3606/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

za úplatu stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku   

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů podle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 22 
Nakládání s majetkem města svěřeným městskému obvodu - souhlas  s 
umístěním inž. sítí, zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě 
  
Usnesení číslo: 07432/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
dopis adresovaný primátorovi města Ostravy, Radě města Ostravy ze dne 28. 7. 2017 ve věci 

prověření správnosti a objektivity rozhodnutí Rady městského obvodu Poruba s doporučením 

změny záporného stanoviska k výstavbě rodinných domů dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrh odpovědi na dopisy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 23 
Návrh na záměr města vypůjčit, pronajmout a nepronajmout části 
pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v k. ú. Zábřeh-VŽ, v k. ú. Heřmanice, 
v k. ú. Stará Bělá a v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07433/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit: 

- část pozemku p. p. č. 474/6 - zahrada o výměře 23 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- část pozemku p. p. č. 197/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2 a část p. p. č. 1005/13 - 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2, oba v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

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

právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 771/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace   

o výměře 11,76 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou  

č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice, a to část A 

o výměře 28,47 m2, část B o výměře 27,78 m2, část C o výměře 14,4 m2 a část D o výměře 
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19,11 m2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

4) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 49/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře   

1 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/1 

předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 24 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. Mošnov, obec 
Mošnov. Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07434/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- p.p.č. 813/26, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 66,90 m2 

- p.p.č. 813/27, ost. plocha - jiná plocha o výměře 39,10 m2 

- p.p.č. 813/28, ost. plocha - jiná plocha o výměře 48,30 m2 

- p.p.č. 813/30, ost. plocha - jiná plocha o celkové výměře 23,10 m2, a to část označená                  

v situačním snímku jako “A” o výměře 15 m2 a část označená v situačním snímku jako “B”       

o výměře 8,10 m2 

- p.p.č. 813/64, ost. plocha - jiná plocha o výměře 8,90 m2 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- parc.č. 3075/101, ost. plocha - jiná plocha o výměře 0,40 m2 

- parc.č. 3075/103, ost. plocha - jiná plocha o výměře 5,20 m2 

- parc.č. 3744/8, ost. plocha - jiná plocha o výměře 6,00 m2 

- parc.č. 3747/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 13,44 m2 

- parc.č. 3747/3, ost. plocha - jiná plocha o výměře 325,44 m2 

- parc.č. 3778/18, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 13,20 m2 

- parc.č. 3784/6, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 27,64 m2 

- parc.č. 3784/7, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 0,80 m2 

- parc.č. 3785/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 11,12 m2 

- parc.č. 3785/9, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 11,00 m2 
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vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Bílovecká, ul. Opavská), 

dle zákresů v situačních snímcích, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 25 
Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Ostrava - Jih, 
převzetí do majetku statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07435/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02842/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

návrhu na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Ostrava - Jih                                         

v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), ve  

znění pozdějších předpisů, a to: 

lávky pro pěší přes silnici I/11, ul. Rudná, km 340,087 umístěné na pozemcích p. p. č. 608/2, 

623/95 a nad pozemkem p. p. č. 1226/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v pořizovací 

ceně 680.800,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

  
o převzetí lávky pro pěší přes silnici I/11, ul. Rudná, km 340,087 umístěné na pozemcích p. p. 

č. 608/2, 623/95 a nad pozemkem p. p. č. 1226/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,           

od městského obvodu Ostrava - Jih v pořizovací ceně 680.800,- Kč, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o odejmutí majetku ze svěření městského 

obvodu Ostrava - Jih  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na odejmutí majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) svěřuje 

  
pravomoc magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
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podepsal předávací protokol   dle přílohy č. 3 tohoto materiálu za podmínky, že zastupitelstvo 

města rozhodne dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.10.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy, navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního 
města Ostravy o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu 
vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 07436/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy v celkové  pořizovací 

ceně 49.099.399,44 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 

do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava 

- Stoky DN 600, DN 500, DN 400, DN 300 celkové délky 1 751,24 m včetně 45 kusů 

kanalizačních šachet DN 1500, DN 1000, uložené v pozemcích parc. č. 4878/1, parc. č. 4815, 

parc. č. 4879/1, vše v k. ú. Slezská Ostrava a parc. č. 608, parc. č. 289/6, parc. č. 284/1, parc.  

č. 284/3, parc. č. 281/1, parc. č. 281/13, parc. č. 281/6, parc. č. 281/16, parc. č. 281/9, parc.            

č. 281/2, parc. č. 281/3, parc. č. 281/14, parc. č. 281/15, parc. č. 281/11, parc. č. 281/18, parc. 

č. 92/1, parc. č. 92/5, parc. č. 92/4, parc. č. 613/1, parc. č. 645/2, parc. č. 645/3, parc. č. 614/18, 

parc. č. 614/31, parc. č. 614/9, vše v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava. Stavby byly 

kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 15/17/VH/K ze dne 8. 2. 2017 a  rozhodnutím                   

o povolení k užívání vodního díla č. 211/17/VH ze dne 12. 4. 2017 a č. 298/17/VH ze dne     

10. 5. 2017 a vybudovány v rámci stavby “Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka 

M od Š7 po Š12” a “Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská 

Ostrava, Michálkovice, 1. etapa”, ORG 7039, v pořizovací ceně 49.099.399,44 Kč. 

  

2) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava, který má 

společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické 

zhodnocení, v souladu s Koncesní smlouvou, a to: 

o celkovou částku 130.000,00 Kč, 

u stávajícího plánu rozvoje statutárního města Ostravy z hlediska vodohospodářské 

infrastruktury byl pořízen nový výpočtový modul MIKE URBAN ECOLab. Metropol, došlo   

k doplnění současného softwaru modulu pro výpočet a stanovení kvality vody po smísení 
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odpadních a dešťových vod, inventární číslo 149482, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci akce “Generel odvodnění města Ostravy - 

pořízení výpočtového modulu MIKE URBAN ECOLab. Metropol”, lokalita Ostrava. 

o celkovou částku 239.200,00 Kč, 

u vodovodu a kanalizace na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě proběhl archeologický 

průzkum ve 2 etapách, byla provedena realizace terénních úprav, plošný odkryv v místě 

stavebních rýh vodovodu a kanalizace, očištění, evidence a vyhodnocení nálezů, inventární 

číslo 159920, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

  

3) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářskou stavbu ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit: 

Dokončená investiční akce statutárního města Ostravy 

- Kanalizace DN 300 celkové délky 429,85 m včetně 22 kusů kanalizačních šachet DN 1000    

a vodovod DN 80, DN 100 celkové délky 427,66 m včetně 3 kusů hydrantů, uložené                      

v pozemcích parc. č. 125, parc. č. 183/2, parc. č. 837/1, parc. č. 31/1, parc. č. 31/6, parc. č. 443, 

parc. č. 154/1, parc. č. 154/4, vše v k. ú. Proskovice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č. 64/17/VH/K ze dne 26. 6. 2017. 

- Stoky DN 500, DN 600 celkové délky 245,50 m včetně 6 kusů kanalizačních šachet DN 1000 

a vodovod PE 100 D 110 celkové délky 275,73 m,uložené v pozemcích parc. č. 153/41, parc.  

č. 143/1, parc. č. 150/16, parc. č. 143/29, parc. č.  143/21, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 63/17/VH/K ze dne 14. 6.2017. 

- Komunikace obslužná s povrchem z obalovaného kameniva šířky 3,5 m v délkách 74,2 m         

a 48,2 m, umístěná na pozemcích parc. č. 284/1, parc. č. 284/12, parc. č. 608, vše v k. ú. 

Michálkovice, obec Ostrava a parc. č. 4815, parc. č. 4879/1, vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 68/2017 ze dne 30. 3. 2017. 

Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev. č. 2680/2017/MJ ze dne                      

7. 9. 2017 od fyzických osob a spol. MONI Ateliér s.r.o.,  a to: 

- vodovod PE DN 150 celkové délky 108 m, uložený v pozemcích parc. č. 3058/6, parc.          

č. 3058/10, parc. č. 3059, parc. č. 3058/1, parc. č. 3065/1, vše v k. ú. Martinov ve Slezsku, 

obec Ostrava.   

  

4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
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podepsal předávací protokoly dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.10.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh na souhlas s umístěním nadzemního a podzemního vedení VN 22 
kV, podzemního vedení NN 0,4 kV a uzavření smluv o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07437/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním nadzemního vedení VN 22 kV včetně 2 ks sloupů nadzemního elektrického vedení 

na pozemcích: 

parc. č. 3155/2 - orná půda, 

parc. č. 3155/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3155/4 - orná půda 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, přeložka VNv Mezipolí” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování nadzemního vedení VN 22 kV včetně 2 ks sloupů nadzemního elektrického 

vedení k pozemkům: 

parc. č. 3155/2 - orná půda, 

parc. č. 3155/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3155/4 - orná půda 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně na pozemku: 

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

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Slezská Ostrava, Michálkovická NNk” 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně                          

k pozemku:  

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

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení 2x VN 22 kV včetně rozvaděče VN na pozemku: 

p. p. č. 1453 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava Klostermanova, VNk DS Hulváky” 

  

6) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení  2x VN 22 kV včetně rozvaděče VN k pozemku: 

p. p. č. 1453 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, pro: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do části pozemku v k. ú. 
Hošťálkovice, obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 07438/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přípojky splaškové kanalizace do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

 parc. č. 1558 - lesní pozemek, 

 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

pro: 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

bydlištěm XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

bydlištěm XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Novostavba RD na pozemku p. č. 1724/2, k. ú. Hošťálkovice” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby přípojky splaškové kanalizace v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

 parc. č. 1558 - lesní pozemek, 

 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, s budoucími oprávněnými: 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

bydlištěm XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

bydlištěm XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07439/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, manipulační plocha, a to části A o výměře 24 m2, části B              

o výměře 24 m2, části C o výměře 24 m2, části D o výměře 24 m2 a části E o výměře 24 m2 

- parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda, a to části A o výměře 35 m2, části B o výměře 

36 m2 a části C o výměře 76 m2 

- parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 76 m2 a části B    

o výměře 30 m2  

s New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, 

PSČ 110 00, IČO 281 83 011 

za účelem konání akce Octobeerfest 2017 v termínu od 13. 10. 2017 - 14. 10. 2017 

za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/den + DPH v zákonné výši, tj. 37.300,- Kč celkem za celou 

dobu nájmu + DPH v zákonné výši 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 30 
Návrh na souhlas s umístěním stavby “Kontejnerové stání vč. ocelové 
zástěny, ul. Repinova 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 07440/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby s názvem “Kontejnerové stání vč. ocelové zástěny, ul. Repinova 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava”, kterou bude částečně dotčen pozemek  parc. č. 1581/109 v k. ú. 
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Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

dle snímku - koordinační situace stavby, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 

pro žadatele městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 

za podmínky, že nedojde k dotčení podzemního silového vedení nízkého napětí pro veřejné 

osvětlení, které je uloženo v předmětném pozemku. 

  

 
RM_M 31 
Návrh na záměr města prodat nebo neprodat pozemky v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07441/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02847/17 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 2064/9 

pozemek parc. č. 2064/23 

pozemek parc. č. 2064/24 

pozemek parc. č. 2064/25 

pozemek parc. č. 2064/26 

pozemek parc. č. 2064/27 

pozemek parc. č. 2064/28 

pozemek parc. č. 2064/29 

pozemek parc. č. 2064/30 

pozemek parc. č. 2064/31 

pozemek parc. č. 2064/35 

pozemek parc. č. 2064/36 

pozemek parc. č. 2064/37 

pozemek parc. č. 2064/38 

pozemek parc. č. 2064/39 

pozemek parc. č. 2064/41 

pozemek parc. č. 2064/42 

pozemek parc. č. 2064/43 

pozemek parc. č. 2064/44 

pozemek parc. č. 2064/45 

pozemek parc. č. 2064/48 

pozemek parc. č. 2064/49 

pozemek parc. č. 2064/50 

pozemek parc. č. 2078/10 
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vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava   

a Přívoz 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Návrh uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků - k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07442/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02845/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků s Českou republikou - Státním 

pozemkovým úřadem, IČO 013 12 774, sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov - 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, jejímž předmětem jsou nemovité věci v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava, a to pozemky: 

- p.p.č. 213/1 

- p.p.č. 222, 

o jejichž nabytí rozhodlo zastupitelstvo města dne 5. 4. 2017 usnesením č. 1605/ZM1418/25 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 33 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07443/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02846/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 50/8 

- parc.č. 50/11 

- parc.č. 72/11 

od vlastníka OKK Koksovny, a.s., IČO 476 75 829, sídlo Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, 

PSČ 70224 

za cenu sjednanou ve výši 1.555.000,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 07444/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – zřízení, provozování a údržby kanalizace k pozemku: 

p. p. č. 417/14 - ostatní plocha, silnice 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 40/65  
  

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s 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 

středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – umístění, provozování, údržby, 

opravy, odstranění vodovodního řadu k pozemkům: 

parc. č. 2442/2 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 2447/2 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 2478/2 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 2478/3 – ostatní plocha, zeleň, 

všechny v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s povinným: 

RESIDOMO, s. r. o. 

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

IČO 05253268, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do části pozemku v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se 
společností MADEJA sport s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07445/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním kanalizační přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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 p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

pro: 

MADEJA sport s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 212/227, PSČ 790 00 

IČO: 277 86 048 

v rámci stavby “Polyfunkční dům na ulici 28. října” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby kanalizační přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

 p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

MADEJA sport s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 212/227, PSČ 790 00 

IČO: 277 86 048 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p.p.č. 

751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 123 m2 v k.ú Mariánské Hory, obec 

Ostrava (ul. 28. října) se společností 

MADEJA sport s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 212/227, PSČ 790 00 

IČO: 277 86 048 

za účelem vybudování a provozování kanalizační přípojky a užívání této části pozemku jako 

manipulační plocha v rámci realizace stavby “Polyfunkční dům na ulici 28. října”, za nájemné 

ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 13.530,- Kč/ročně, na dobu určitou, ode dne účinnosti této 

smlouvy do dne předání předmětu nájmu zpět pronajímateli, ne však dříve než do dne, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - kanalizační přípojky             

k předmětu nájmu ve prospěch nájemce jako oprávněného do veřejného seznamu, nejpozději 

však do 31. 12. 2018, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 36 
Návrh na vydání souhlasu s realizací stavby “Rekonstrukce 
Mariánského náměstí v Ostravě - Mariánských Horách” 
  
Usnesení číslo: 07446/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s realizací stavby zpevněné plochy (předláždění stávajícího chodníku) v rámci akce 

“Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě - Mariánských Horách” na pozemcích                    

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- na části pozemku p.p.č. 750 a 

- na části pozemku p.p.č. 751/9 

oba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

dle situačního výkresu - předláždění chodníku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, za splnění níže uvedených podmínek, které 

musí být společně odsouhlaseny ze strany statutárního města Ostravy, a to: 

- bude rozšířená plocha veřejné zeleně, 

- statutární město Ostrava bude požádáno o souhlas s druhem a materiálem dlažby, 

- statutární město Ostrava odsouhlasí vzhled městského mobiliáře, 

- případná nová výstavba radnice Mariánských Hor a Hulvák žádným způsobem nezasáhne             

do rekonstrukce Mariánského náměstí, 

- výjezd z podzemního parkování (pod současným parkem u Hodoňanky) bude vyústěn na     

ul. Slavíkovců, 

- v rámci stavby nedojde k přímé kolizi s vysazenými stromy a zelení, které jsou 

spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.  

Výsadba se vztahuje na projekt IZO 03 udržitelnost do 06/2019, 

- do projektu budou zapracovány požadavky cyklokoordinátora statutárního města Ostravy,     

a to s ohledem na to, že předláždění chodníku na předmětných pozemcích je v kolizi                       

s výhledovou cyklistickou trasou podél ulice Přemyslovců, která je v územním plánu Ostravy    

a v Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě vedena jako stezka pro chodce a cyklisty, 

- investor stavby - městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, dá souhlas s realizací stavby 

statutárního města Ostravy “Rekonstrukce kanalizace na ul. Přemyslovců”, na kterou je již 

zpracována dokumentace pro stavební povolení. 

  

 
RM_M 37 
Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva                 
k nemovité věci - k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07447/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 02843/17 
k usnesení č. 1277/ZM1418/19 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci”, 

jejímž předmětem je bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k pozemku p.p.č. 

624/7, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, o jehož nabytí rozhodlo zastupitelstvo města svým 

usnesením č. 1277/ZM1418/19 ze dne 14. 9. 2016 - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Návrh přijmout darem nemovitou věc a věci movité v k.ú. Pustkovec, 
obec Ostrava a návrh svěřit nemovitou věc a věci movité v k.ú. 
Pustkovec, obec Ostrava městskému obvodu Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 07448/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02813/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem od TJ Sokol Pustkovec z.s., se sídlem Pustkovecká 356/103, 

Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 447 41 171, nemovitou věc a věci movité v k.ú. Pustkovec, 

obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 4407/2 jehož součástí je stavba s č.p. 356, občanská vybavenost  

- stůl, 6 kusů skříní 

- 13 ks vysoká šatnová lavice s háčky délky 1100 mm 

-  2 ks vysoká šatnová lavice s háčky délky 1500 mm 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit věci uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení v k.ú. Pustkovec, 

obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. 

b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, 

že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit věci uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město 

Ostrava nabude uvedené věci do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 43 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO                
za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu             
a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro 
společnost Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07449/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 81/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 81/3 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 81/4 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 81/13 - ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha, 

parc. č. 81/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 158 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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parc. č. 3238/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5984/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 

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

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

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

  

 
RM_M 51 
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07450/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02844/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Nová Bělá, a to: 

- část pozemku parc.č. 567/2, ost. plocha, ost. komunikace, díl g), o výměře 27 m2 a část 

pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, díl f), o výměře 3 m2, dle geometrického 

plánu č. 1536-39/2017 oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek parc.č. 567/5, ost. 

plocha, ost. komunikace, o výměře 30 m2 

- část pozemku parc.č. 1653/8, orná půda, o výměře 11 m2, dle téhož geometrického plánu 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1653/44, ost. plocha, zeleň 

- část pozemku parc.č. 1653/8, orná půda, o výměře 37 m2, dle téhož geometrického plánu 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1653/8 

- část pozemku parc.č. 567/2, ost. plocha, ost. komunikace, díl e), o výměře 13 m2, část 

pozemku parc.č. 1653/8, orná půda, díl c), o výměře 8 m2 a část pozemku parc.č. 1736/1, ost. 

plocha, ost. komunikace, díl d), o výměře 16 m2, dle téhož geometrického plánu oddělené, 

sloučené a nově označené jako pozemek parc.č. 1736/6, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 

37 m2 

a dále nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Nová Bělá, a to: 

- pozemek parc.č. 578/4, ost. plocha, zeleň, o výměře 23 m2 

- pozemek parc.č. 578/3, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 184 m2 

- část pozemku parc.č. 1736/2, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m2, dle téhož 
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geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/7, ost. plocha, ost. 

komunikace 

včetně součástí, za podmínky, že před uzavřením darovací smlouvy bude 

místní komunikace III. třídy s označením 6c na pozemku parc.č. 578/3, ost. plocha, ost. 

komunikace, k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava vyjmuta z pasportu místních komunikací 

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 56 
Návrh na záměr města prodat části pozemků v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - areál lehké průmyslové 
zóny “Nad Porubkou” 
  
Usnesení číslo: 07451/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02848/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat část pozemku  v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 3083 m2, která je dle geometrického plánu                         

č. 2834-115/2015 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, označena jako pozemek parc.  

č. 2801/169 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, za splnění níže uvedených podmínek: 

nabídka zájemce bude obsahovat níže uvedené údaje 

- nabídková cena v Kč/m2 bez DPH, minimálně ve výši stanovené aktuálním znaleckým 

posudkem 

- budoucí způsob využití pozemku 

- předpokládaný počet nově vytvořených pracovních míst 

- finanční zdroje na realizaci stavebního záměru 

- realizace a dokončení stavebního záměru tj. termín zahájení stavebních prací a jejich 
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dokončení 

Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené “areál 

Nad Porubkou 1”  s adresou odesílatele, nejpozději ve lhůtě do 9. 11. 2017 do 11:00 hod.,          

na adresu městského obvodu Poruba. 

Zároveň rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 

- kdykoliv tento záměr zrušit 

- vyžádat si, na základě došlých nabídek, doplnění dodatečných informací od jednotlivých 

zájemců 

- se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně finálně nekontrahovat
 

  

2) souhlasí 

  
se záměrem města prodat níže uvedené části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava,                         

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

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 1701 m2, označenou písmenem h 

- část pozemku parc. č. 2801/13 o výměře 361m2, označenou písmenem i 

sloučené dle geometrického plánu č. 2834-115/2014 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, do pozemku parc. č. 2801/168 o výměře 2062 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, za 

níže uvedených podmínek: 

nabídka zájemce bude obsahovat níže uvedené údaje 

- nabídková cena v Kč/m2 bez DPH, minimálně ve výši stanovené aktuálním znaleckým 

posudkem 

- budoucí způsob využití pozemku 

- předpokládaný počet nově vytvořených pracovních míst 

- finanční zdroje na realizaci stavebního záměru 

- realizace a dokončení stavebního záměru tj. termín zahájení stavebních prací a jejich 

dokončení 

Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené “areál 

Nad Porubkou 2”  s adresou odesílatele, nejpozději ve lhůtě do 9. 11. 2017 do 11:00 hod.,              

na adresu městského obvodu Poruba 

Zároveň rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 

- kdykoliv tento záměr zrušit 

- vyžádat si, na základě došlých nabídek, doplnění dodatečných informací od jednotlivých 

zájemců 

- se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně finálně nekontrahovat
 

  

3) souhlasí 

  
v souladu s § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zřízením   předkupního 

práva věcného  k pozemkům vyjmenovaným v bodě 1) a v bodě 2) návrhu usnesení tohoto 

materiálu, ve prospěch oprávněného - statutárního města Ostravy, městského obvodu Poruba, 
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za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva a k uzavření kupní smlouvy a smlouvy             

o zřízení věcného předkupního práva k nemovité věci 

  

4) stanovuje 

  
městskému obvodu Poruba v rámci kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného předkupního 

práva uplatnit institut zákazu zcizení a zákazu zatížení převáděných částí nemovitých věcí, 

uvedených v bodě 1) a  bodě 2) návrhu usnesení předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1), 2) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 59 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu 
zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími 
účastníky a prohlášení a souhlasy” 
  
Usnesení číslo: 07452/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02835/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením „Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy            

o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy“, mezi 

statutárním městem Ostrava 

a 

společností RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., IČO: 27844960, se sídlem: Výstavní 

1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

a 

společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, 

Medlánky, 612 00 Brno dle důvodové zprávy a přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

za podmínky, že bude splněn závazek společnosti RED HOUSE DEVELOMPENT, s.r.o. vůči 

statutárnímu město Ostrava vyplývající z „Dohody o úpravě některých práv a povinností 

vyplývající ze souhlasu s převodem nemovitých věcí“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
s přijetím bankovní záruky vystavené společností Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782,              

se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, spisová značka: B 1171 vedená                

u Městského soudu v Praze, až do výše 52.780.000,- Kč 

za podmínky, že takováto bankovní záruka bude řádně učiněna vůči statutárnímu městu 

Ostrava a svým obsahem bude zcela odpovídat ujednání dle smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

3) souhlasí 

  
s uzavřením „Dohody o úpravě některých práv a povinností vyplývající ze souhlasu 

s převodem nemovitých věcí“, mezi statutárním městem Ostrava a společností RED HOUSE 

DEVELOPMENT, s.r.o., IČO: 27844960, se sídlem: Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava,           

702 00 Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 10 předloženého materiálu s úpravou 

  

4) souhlasí 

  
s uzavřením „Smlouvy o přistoupení k dluhu“, mezi statutárním městem Ostrava a společností 

Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 

612 00 Brno dle důvodové zprávy a přílohy č. 12 předloženého materiálu s úpravou 

  

5) ukládá 

  
primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi,  

předložit návrhy dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 40 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ 
  
Usnesení číslo: 07453/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 1211/ZM1418/18 a č. 1412/ZM1418/21 
  
k materiálu č. BJ1418 02855/17 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2029/2016/OI/VZKÚ z důvodu 

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

”Společnost RIDERA - VHS Brno, retenční nádrž Mošnov” 

  Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti) 

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

  IČO: 45192464 

  a 

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

  se sídlem: Masná 444/102, 602 00 Brno 

  IČO: 25556568 

kterým se upravuje cena stavby na částku 48 977 889,72 Kč bez DPH dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 55 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1013/2017/OI/VZKÚ ze dne 
24.03.2017 na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace  
ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská              
v úseku Nádražní - Sokolská třída, část 1 - ul. Českobratrská” 
  
Usnesení číslo: 07454/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1013/2017/OI/VZKÚ ze dne 24.03.2017 na 

realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu a kanlizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava 

povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní - Sokolská třída, část 1. - ul. Českobratrská” dle 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Vodovod ul. P. Křičky”, poř. č. 130/2017 
  
Usnesení číslo: 07455/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06940/RM1418/99 
  
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 ust. § 122 odst. 3 zákona             

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci 

stavby “Vodovod ul. P. Křičky”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který 

předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 5.576.422,93 Kč bez DPH. 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Voliéra kondora královského”, poř. č. 209/2017 
  
Usnesení číslo: 07456/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Voliéra 

kondora královského“ v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého 

materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing.  Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

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

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_M 4 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 07457/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

z jednotlivých darů dle přílohy č. 1 až 4 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

zahrady Ostrava,  příspěvkové  organizace  se sídlem Michálkovická 197, 710 00  Slezská  

Ostrava,   IČO: 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 20.10.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 17 
Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního 
prostředí města Ostravy příspěvkové organizaci Čtyřlístek - centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava na realizaci projektu 
“Revitalizace zahrady Chráněného bydlení Thomayerova” 
  
Usnesení číslo: 07458/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy  

ve výši 258.691,54 Kč právnické osobě: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 70631808, se sídlem 712 00  Ostrava-

Muglinov, Hladnovská 751/119 na realizaci projektu “Revitalizace zahrady Chráněného 

bydlení Thomayerova” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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- zvyšuje financování 

pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 ................................... o 259 tis. Kč 

- zvyšují se transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3745, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 43, ORJ 190 .......... o 259 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku o 259 tis. Kč právnické osobě: 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO: 70631808, se sídlem 712 00  Ostrava-Muglinov, Hladnovská 751/119 

  

 
RM_M 41 
Revitalizace zeleně podél Sokolské třídy 
  
Usnesení číslo: 07459/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o objednání dendrologického posouzení  dřevin na ulici Sokolská třída, včetně vypracování 

projektové dokumentace řešící nové ozelenění  ulice Sokolské třídy u Ing. Magdy Cigánkové 

Fialové, IČO: 69221189, se sídlem Bukovanského 2089/37, 710 00  Ostrava, za cenu nejvýše 

přípustnou 120 153,- Kč vč. DPH,  dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 

vystavit objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 13.10.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
3) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje na 

  § 1031, pol. 5169, ORJ 190                                       o 121 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na 

  § 3745, pol. 5166, ORJ 190                                       o 121 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) mění 

  
termín stanovený v bodě 4) usnesení rady města č. 07337/RM1418/104 ze dne 3. 10. 2017, a to 

z 31. 12. 2017 na 31. 1. 2018 

  

 
RM_M 58 
Zvýšení dotace z rozpočtu SMO Nadaci na pomoc zvířatům a uzavření 
Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 
0228/2017/OŽP 
  
Usnesení číslo: 07460/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 02851/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o zvýšení dotace právnické osobě: Nadace na pomoc zvířatům, IČO: 25817981,          

se sídlem Ukrajinská 1536/28, 708 00  Ostrava o 400.000 Kč na financování obecně prospěšné 

činnosti související s pomoci zvířatům v době nemoci, poranění nebo týrání dle přílohy č. 1           

a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 

0228/2017/OŽP mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenou právnickou osobou dle 
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přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

§ 1014, pol. 5169, ORJ 190 ................................ o 200 tis. Kč 

§ 1014, pol. 5133, ORJ 190 ................................ o 200 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 1014, pol. 5229, ORJ 190 ................................ o 400 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., T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_VZ 1 
VZMR na povýšení serverové infrastruktury na 10G 
  
Usnesení číslo: 07461/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy se společností DATA-INTER 

spol. s.r.o., se sídlem: U Fortny 1, 746 01 Opava, IČO: 14615754 za cenu nejvýše přípustnou        

1 085 525,- bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 2 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy 
serverů Blade se společností BRAIN computers s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07462/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností BRAIN 

computers s.r.o. se sídlem Kalvodova 1087/2, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory,                      

IČO: 25397265 v celkové výši 982 000,- bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

-snižují kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133 o 830 tis. Kč 

-zvyšují kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6125, ORJ 133 o 830 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtů 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 10 
Návrh na uzavření Smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací s J&T 
bankou, a.s. pro zhodnocování volných finančních prostředků města 
  
Usnesení číslo: 07463/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a J&T bankou, a. s. se sídlem 

Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ 47115378 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 58/65  
  

RM_M 14 
Prodej podílových listů společnosti PROSPERITA investiční 
společnost, a.s., nabytých po VK 
  
Usnesení číslo: 07464/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodeji 7 800 ks podílových listů OPF GLOBÁLNÍ společnosti PROSPERITA investiční 

společnost, a.s., ISIN CZ0008471695 nabytých po zůstaviteli XXXXXXXXXX XXXXXXX, 

posledně bytem XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXX, zemř. 

dne XXX XXX XXXX, a o uzavření Rámcové smlouvy o podmínkách vydávání a odkupování 

podílových listů se společností PROSPERITA investiční společnost, a. s., se sídlem Nádražní 

213/10, Ostrava 702 00, IČ 26857791, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 16 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 07465/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně účelu použití části finančních prostředků ve výši 5 918 tis.Kč schválených na akci 

3962 - parkoviště Alžírská, a to na akci 3672 - stavební úpravy ulice Otakara Jeremiáše              

(2 564 tis.Kč) a zbývající prostředky ve výši 3 354 tis.Kč na opravy místních komunikací 

Nábřeží SPB, Polská, V Zahradách a Vřesinská 

  

2) souhlasí 

  
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci “Programu podpory aktivit            

v oblasti kultury na rok 2017” pro organizaci Divadlo loutek Ostrava, p.o. ve výši 95 tis. Kč           

na úhradu nákladů souvisejících s projektem “Stříhali dohola malého Kainara” 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční transfery ze SR 

(A.2.) na pol. 4116, ORJ 120, org. 91000000, ÚZ 109517018 o 377 tis.Kč 
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                                                                         ÚZ 109117017 o 66 tis.Kč 

- neinvestiční převody z Národního fondu 

na pol. 4118, ORJ 120, ÚZ 060595206 o 477 tis.Kč (A.3.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 247 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

(A.2.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 109517018, org. 91000000, pol. 5011 o 249 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 94 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 34 tis.Kč 

                                            ÚZ 109117017, org. 91000000, pol. 5011 o 44 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 16 tis.Kč  

                                                                                               pol. 5032 o 6 tis.Kč  

(C.2.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, org. 91000000, ÚZ 109517018 o 3 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 109117017 o 1 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

(C.3.)  na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8205 o 1 200 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7286 o 30 tis.Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4332 o 5 000 tis.Kč 

                                                             org. 4320 o 3 000 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7350 o 2 560 tis.Kč 

                               § 3612, pol. 6121, org. 1017 o 102 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3228 o 200 tis.Kč  

na § 5311, pol. 6123, ORJ 130, org. 5044000000, ÚZ 1020 o 1 397 tis.Kč (C.4.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 247 tis.Kč (A.1.) 

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 060595206, org. 4234 o 477 tis.Kč (A.3.) 

(C:5.) na ORJ 180, pol. 5323, ORJ 180, ÚZ 30, § 4373 o 490 tis.Kč 

                                                                            § 4374 o 870 tis.Kč 

                                                                            § 4351 o 619 tis.Kč 

                                                                            § 4377 o 1 668 tis.Kč 

                                                                            § 4344 o 1 630 tis.Kč  

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 505 o 3 354 tis.Kč (C.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169 o 8 000 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 1 200 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7286 o 30 tis.Kč 
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                               § 2310, pol. 6121, org. 7325 o 2 560 tis. Kč  

                               § 6409, pol. 6909 o 302 tis. Kč 

na § 6171, pol. 6123, org. 5044000000, ORJ 130, ÚZ 1020 o 1 397 tis. Kč (C.4.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 605 o 3 354 tis. Kč (C.1.) 

- neinvestiční transfery 

na § 4379, pol. 5323, ORJ 180 o 5 277 tis. Kč (C.5.) 

s n i ž u j e  účelová rezerva odboru vnitřních věcí 

na § 3639, pol. 5901 o 4 tis. Kč (C.2.) 

Městský obvod Poruba (C.1.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 3 354 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 505 o 3 354 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 3962 - parkoviště Alžírská 

na § 2219, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 5 918 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3972 - stavební úpravy ul. O. Jeremiáše 

na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 564 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravy místních komunikací 

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 3 354 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 52 
Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města 
Ostrava pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 07466/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02853/17 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
harmonogram tvorby návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2018 dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) vyhradit si dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)            

ve znění pozdějších předpisů pravomoc schválit metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava pro rok 2018 

b) schválit metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2018 

dle předloženého materiálu 

c) schválit pravidla rozpočtového provizoria 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 11 
Memorandum o spolupráci 
  
Usnesení číslo: 07467/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 02859/17 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření memoranda o spolupráci s partnerem - obchodní společností Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem  Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 702 00, Česká republika, IČ: 45193410, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Zadání zpracování investičního záměru “Vymístění tramvajové smyčky 
Ostrava, Výstaviště” 
  
Usnesení číslo: 07468/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
09 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

akce “Vymístění tramvajové smyčky Ostrava, Výstaviště” za cenu 238 000,- Kč bez DPH dle 

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

2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 48391531 

  

 
RM_M 7 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07469/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením: 

a) 1 ks lípy o obvodu kmene 126 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 2919/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace                                      

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) 1 ks jeřábu o obvodu kmene 86 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 386 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská 

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

c) 19 ks topolů o obvodu kmenů 175 cm, 210 cm, 145 cm, 198 cm, 160 cm, 92 + 155 cm, 127 

+ 141 cm, 140 + 146 cm, 153 cm, 188 cm, 206 cm, 151 cm, 164 cm, 135 cm, 153 cm, 190 cm, 

117 cm, 148 cm a 122 cm, 

rostoucích na pozemku parc. č. 2001/8 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Poruba - sever, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

d) 1 ks břízy o obvodu kmene 120 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 217/1 - ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Nová Ves              

u Ostravy, obec Ostrava - dle přílohy č. 4 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) až 1d) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 13.10.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 13.10.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 15 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 07470/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a)  jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek  parc. 

č. 855/1 – lesní pozemek v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava) s umístěním                          

a realizací stavby „Ostrava 849/87, Soldán NNk“ na pozemku parc. č. 849/1 - ostatní plocha, 

jiná plocha a pozemku parc. č. 849/87 -  ostatní plocha, jiná plocha, oba v k.ú. Výškovice               

u Ostravy, obec Ostrava, pro žadatele stavby: Ing. Martina Bartečka, Lublaňská 1002/9, 120 

00  Praha 2 - Vinohrady, IČO: 47195355, na základě plné moci investora stavby: ČEZ 

Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV - Podmokly, IČO: 24729035 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

b)  jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. 

č. 469/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava) 

s umístěním a realizací stavby “Přípojka kanalizace - RD č.p. 42/5 - k.ú. Nová Ves - Ostrava” 

na pozemku parc. č. 190 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 469/7 - zahrada, 

oba v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, pro žadatele stavby: EUROPROJEKT, Ing. 

Bohumila Krhovského, Velehradská 1905, 686 03  Staré Město, IČO: 65316029, na základě 

plné moci investora stavby: XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXX 

XXXXXXX X XXXX XXXXdle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 1a) a 1b) tohoto usnesení a s tím spojené 

veškeré úkony 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 13.10.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 13.10.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Vánoční výzdoba”, poř. č. 64/2017 
  
Usnesení číslo: 07471/RM1418/105 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na zajištění a dodání vánoční a novoroční dekorace 

budovy Nové radnice města Ostravy a Prokešova náměstí v roce 2017 a 2018 v rozsahu dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Blachere-Illumination CZ s.r.o. 

Sídlo: 760 01 Zlín-Mladcová, Ostrá horka I 511 

IČO: 02184770 

za cenu 1.450.000,- Kč bez DPH 

  

 
• Tisková oprava - 
oprava rozpočtového opatření - bodu 3) usn.č. 07129/RM1418/100 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
RM 

3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- kapitálové výdaje 
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na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7317 o 2 900 tis. Kč 

  

2) Správné znění: 

  
RM 

3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- kapitálové výdaje 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7316 o 2 900 tis. Kč 

  

 
 
 


