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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 27.02.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

08539/RM1418/119 RM_M 0 Schválení programu 119. schůze rady města 

konané dne 27.02.2018 

35 

08541/RM1418/119 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

08542/RM1418/119 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

45 

08543/RM1418/119 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

45 

08544/RM1418/119 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

08545/RM1418/119 RM_MZP 1 Informace o způsobu vyřízení námitky k veřejné 

zakázce “Bikesharing v Ostravě”, poř. č. 41/2017 

35 

08546/RM1418/119 RM_M 40 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Senioři bez hranic” ke spolufinancování 

z Fondu mikroprojektů programu Interreg           

V-A Česká republika – Polsko 

50 

08547/RM1418/119 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Ostrava - Modernizace 

městského kamerového systému”, poř. č. 40/2018 

25 

08548/RM1418/119 RM_M 36 Podnět zastupitele JUDr. Josefa Babky ve věci 

úprav Zborovského památníku 

01 

08549/RM1418/119 RM_M 38 Zpráva o činnosti komisí rady města                   

za II. pololetí roku 2017, vč. personální změny     

v komisi pro bezpečnost a integrovaný záchranný 

systém 

28 

08550/RM1418/119 RM_M 39 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků 

28 

08551/RM1418/119 RM_M 56 Změna záměru fúze sloučením obchodních 

společností Ostravské výstavy, a.s. a Ostravský 

informační servis, s.r.o. a uzavření dodatků             

k dotačním smlouvám 

28 

08552/RM1418/119 RM_M 1 Plán činnosti Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace na rok 2018 

38 

08553/RM1418/119 RM_M 37 Projednání skončení funkčního období člena 

předsednictva zájmového sdružení právnických 

osob TROJHALÍ KAROLINA spolu s odvoláním 

a volbou nových členů předsednictva 

38 

08554/RM1418/119 RM_M 49 ITI ostravské aglomerace - výzvy k předkládání 

projektových záměrů 

38 

08555/RM1418/119 RM_M 12 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů      40 
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do vlastnictví právnické osoby Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,   

IČO 00635162 

08556/RM1418/119 RM_M 44 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Magnólie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 

organizace, IČO 70631859 

41 

08557/RM1418/119 RM_M 4 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

kultury pro rok 2018 

42 

08558/RM1418/119 RM_M 35 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, p.o., na Ostravský divadelní 

archiv 

42 

08559/RM1418/119 RM_M 33 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace    

v oblasti kultury “spolku Fiducia” 

60 

08560/RM1418/119 RM_M 34 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace                

k doplnění segmentů diváckých systémů               

v budově Divadla Petra Bezruče 

87 

08561/RM1418/119 RM_M 6 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

školství na rok 2018 

42 

08562/RM1418/119 RM_M 60 Žádost obchodní společnosti Sportovní                  

a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.,              

o poskytnutí investiční účelové dotace na akci 

“Rekonstrukce plochých střech I. ledové plochy    

a výměna osvětlení I. a II. ledové plochy 

Multifunkčního areálu v Ostravě-Porubě” 

45 

08563/RM1418/119 RM_M 50 Žádosti o poskytnutí účelových investičních 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava 

spolku: SK Rapid Muglinov z.s., na projekt 

,,Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením 

sportovního bazénu”, spolku FBC OSTRAVA 

z.s., na projekt ,,Vzduchotechnika a kanalizační 

přípojka sportovní haly FBC Ostrava”, spolku 

“TJ UNIE HLUBINA z.s.” na projekt ,,Výstavba 

hřiště s umělou trávou a souvisejících vedlejších 

ploch”. 

91 

08564/RM1418/119 RM_M 51 Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací na zajištění povinného plaveckého výcviku 

žáků základních škol v roce 2018 

91 

08565/RM1418/119 RM_M 8 Návrh koupit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

08566/RM1418/119 RM_M 9 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Poruba 

08 

08567/RM1418/119 RM_M 10 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Vítkovice 

08 

08568/RM1418/119 RM_M 13 Návrh na učinění souhlasného prohlášení              08 
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o vlastnictví pozemků v k. ú. Heřmanice, obec 

Ostrava 

08569/RM1418/119 RM_M 14 Návrh na souhlas s realizací přeložky napájecího 

kabelu vodojemu Petřvald ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava v k. ú. Petřvald            

u Nového Jičína, obec Petřvald, pro Obec 

Petřvald 

08 

08570/RM1418/119 RM_M 15 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv       

o zřízení služebností k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k. ú. Hrabová, obec 

Ostrava, pro fyzické osoby 

08 

08571/RM1418/119 RM_M 16 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě     

o zřízení služebnosti a smluv o zřízení služebnosti 

na straně oprávněného 

08 

08572/RM1418/119 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě      

do pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na souhlas 

se změnou projektové dokumentace                   

pro společnost Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 

08 

08573/RM1418/119 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě     

do pozemků v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava. 

Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě    

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy s fyzickými osobami. 

08 

08574/RM1418/119 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene s OKD, a.s. a UPC Česká republika, 

s.r.o. 

08 

08575/RM1418/119 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

vedení přípojky NN včetně přípojkové skříně        

a podzemního kabelového vedení VN                   

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě       

o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. 

08 

08576/RM1418/119 RM_M 21 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody      

o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku    

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08577/RM1418/119 RM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovité věci         

v k. ú. Heřmanice a v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, 

obec Ostrava 

08 

08578/RM1418/119 RM_M 23 Návrh na záměr města neprodat pozemek             

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

08579/RM1418/119 RM_M 24 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 
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08580/RM1418/119 RM_M 25 Návrh na záměr města zřídit právo stavby k části 

pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava svěřený 

městskému obvodu Poruba 

08 

08581/RM1418/119 RM_M 26 Návrh na záměr města zřídit právo stavby             

k nemovitostem v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

svěřených městskému obvodu Svinov 

08 

08582/RM1418/119 RM_M 27 Návrh zrušit usnesení rady města, návrh na záměr 

města směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit nemovité 

věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

08583/RM1418/119 RM_M 28 Návrh na změnu části usnesení ZMO                    

č. 1677/ZM1418/26 v bodě 1) ze dne 10.05.2017 

08 

08584/RM1418/119 RM_M 30 Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, 

obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy             

o zřízení služebnosti k pozemkům                        

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

08585/RM1418/119 RM_M 31 Návrh na záměr města pronajmout jednotku           

č. 3038/3 v bytovém domě na ul. Horní 3038/112, 

Ostrava-Bělský les a jednotku č. 3037/5                

v bytovém domě na ul. Horní 3037/110, Ostrava-

Bělský Les 

08 

08586/RM1418/119 RM_M 41 Návrh přijmout darem nemovité věci a stavbu 

cyklostezky, návrh koupit nemovité věci v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava - vše v rámci 

projektu “Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj       

v Moravskoslezském kraji” 

08 

08587/RM1418/119 RM_M 42 Návrh na změnu usnesení, souhlas s umístěním 

stavby a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě       

o zřízení služebnosti se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 

08588/RM1418/119 RM_M 43 Návrh na souhlas s umístěním vodovodní 

přípojky, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě     

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy, návrh na uzavření dodatků                     

ke smlouvám o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti 

08 

08589/RM1418/119 RM_M 52 Návrh na uzavření Smlouvy o právu provést 

stavbu na pozemku parc.č. 3006 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava 

08 

08590/RM1418/119 RM_M 53 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 

08591/RM1418/119 RM_M 54 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

parc. č. 190/78 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

08592/RM1418/119 RM_M 61 Návrh na nabytí výrobně-technického areálu            

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08593/RM1418/119 RM_M 5 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí        

o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti 

se stavbou uvedenou v rozpočtu statutárního 

05 
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města Ostravy 

08594/RM1418/119 RM_VZ 2 “Odstranění tramvajové smyčky Ostrava - 

Výstaviště” - návrh na zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo           

a smlouvy příkazní (PD, IČ, BOZP) 

05 

08595/RM1418/119 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Kanalizace Polanka n. O. -       

4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu             

ul. Konečná - PD+AD+BOZP”, poř. č. 263/2017 

05 

08596/RM1418/119 RM_M 11 Oznámení zahájení řízení o návrhu změny           

č. 1 územního plánu Vratimov a oznámení            

o konání veřejného projednání 

89 

08597/RM1418/119 RM_M 57 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městským obvodům          

a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

08598/RM1418/119 RM_M 58 Návrh na pořízení Změny č. 2 Územního plánu 

Ostravy zkráceným postupem 

89 

08599/RM1418/119 RM_M 2 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace                

v Moravskoslezském kraji” 

80 

08600/RM1418/119 RM_M 7 Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému 

kraji na spolufinancování projektu “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” 

80 

08601/RM1418/119 RM_M 32 Podnět občana statutárního města Ostravy 80 

08602/RM1418/119 RM_M 48 Návrh na vypracování projektové dokumentace     

k rekonstrukci zahrady dětského rehabilitačního 

stacionáře v Ostravě - Porubě 

80 

08603/RM1418/119 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Obnova výpočetní techniky“ 

poř. č. 37/2018 

83 

08604/RM1418/119 RM_M 45 Úprava rozpočtu r. 2018 07 

08605/RM1418/119 RM_M 47 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření 

a činnosti příspěvkových organizací zřízených 

SMO za rok 2017 - časový harmonogram              

a složení hodnotících komisí 

07 

08606/RM1418/119 RM_M 59 Zabezpečení statické dopravy na Smetanově 

náměstí a na ulici Poděbradova 

09 

08607/RM1418/119 RM_M 3 Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 

vzdělávacích institucí 

36 

08608/RM1418/119 RM_M 29 Kácení dřevin, skupin dřevin, keřů a souvislých 

porostů na pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy 

84 

08609/RM1418/119 RM_VZ 1 Zpracování projektové dokumentace pro realizaci 

“výměny silnoproudých rozvodů elektroinstalace, 

vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace           

vč. výměny zařizovacích předmětů v objektu 

Ludvíka Podéště 1874 v Ostravě Porubě” 

84 

08610/RM1418/119 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Výměna bezpečnostního 84 
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systému v budovách PIANO a TANDEM                

v areálu MSIC”, poř. č. 60/2018 

08611/RM1418/119 RM_M 46 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška č. 5/2017 a návrh 

Pravidel pro výběr společenských a kulturních 

akcí, při nichž může být prostřednictvím příslušné 

obecně závazné vyhlášky zkrácena doba nočního 

klidu a pro stanovení časového rámce omezení 

doby nočního klidu v době jejich konání (dále jen 

“Pravidla”) 

21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.před
kl. 

  RM_M 55 Informace společnosti Veolia Energie ČR, a.s.      

o vývoji ceny tepla v dalších letech a vývoji 

důležitých investic 

29 
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RM_M 0 
Schválení programu 119. schůze rady města konané dne 27.02.2018 
  
Usnesení číslo: 08539/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 119. schůze rady města konané dne 27.02.2018 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08541/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2018 a parametrů motivačního 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2018 společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. dle přílohy                   

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností VÍTKOVICE ARÉNA, 
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a.s. a předsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
předsedovi představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Kamil Vrubl, T: 31.12.2018 

 předseda představenstva 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní         
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08542/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2018 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Sportovní a rekreační zařízení 

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

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2018  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

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

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., pro rok 2018 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, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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4) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

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

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Kovář, T: 31.12.2018 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08543/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2018 a parametrů motivačního 

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

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2018 společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti 

Ostravský informační servis, s.r.o. pro rok 2018 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, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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4) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravský informační 

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

  

5) ukládá 

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

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Šumbera, T: 31.12.2018 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08544/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,              
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25,                   
Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO: 253 96 544, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2018 a parametrů motivačního 

systému pro rok 2018 společnosti Ostravské komunikace, a.s. - dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2018 společnosti Ostravské komunikace, a.s. - dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Ostravské komunikace, a.s. pro rok 2018 - 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, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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4) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke Smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi  společností Ostravské komunikace, 

a.s. a předsedou představenstva společnosti - dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

5) schvaluje 

  
dodatek č. 7 ke Smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, 

a.s. a místopředsedou představenstva společnosti - dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 7 ke Smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, 

a.s. a členem představenstva společnosti - dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

7) ukládá 

  
představenstvu společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2018 v souladu s přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Lyčka, T: 28.06.2019 

 předseda představenstva společnosti 

  
 

RM_MZP 1 
Informace o způsobu vyřízení námitky k veřejné zakázce “Bikesharing    
v Ostravě”, poř. č. 41/2017 
  
Usnesení číslo: 08545/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o způsobu vyřízení námitky proti zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce 

“Bikesharing v Ostravě” 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 40 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Senioři bez 
hranic” ke spolufinancování z Fondu mikroprojektů programu Interreg 
V-A Česká republika – Polsko 
  
Usnesení číslo: 08546/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Senioři bez hranic” ke spolufinancování z prostředků Fondu 

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

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Senioři bez hranic” ke spolufinancování z prostředků 

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

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění všech úkolů souvisejících s přípravou a předložením žádosti o dotaci a všech jejích 

příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Fondu 

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

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

pro projekt uvedený v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 15.03.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) souhlasí 

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

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

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

700 30 Ostrava-Hrabůvka, jako vedoucím partnerem a městem Wodzisław Śląski,                   

ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl., Rzeczpospolita Polska, jako projektovým 

partnerem,  za účelem podání žádosti o poskytnutí dotace pro projekt “Senioři bez hranic”, dle 

důvodové zprávy a návrhu dohody uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

5) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 15.03.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Ostrava - Modernizace městského kamerového 
systému”, poř. č. 40/2018 
  
Usnesení číslo: 08547/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

městského kamerového systému užívaného Městskou policií Ostrava dle přílohy                       

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

OVANET a.s. 

se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

 

za cenu nejvýše přípustnou 353 856,80 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 36 
Podnět zastupitele JUDr. Josefa Babky ve věci úprav                   
Zborovského památníku 
  
Usnesení číslo: 08548/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
odpověď primátora statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA, zastupiteli 

JUDr. Josefu Babkovi ve věci jeho podnětu, který učinil na zasedání zastupitelstva města dne 

15.11.2017, jenž se týká úprav Zborovského památníku v Husově sadu u příležitosti oslav     

100. výročí vzniku Československa  

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 38 
Zpráva o činnosti komisí rady města za II. pololetí roku 2017,                
vč. personální změny v komisi pro bezpečnost a integrovaný záchranný 
systém 
  
Usnesení číslo: 08549/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o činnosti komisí rady města za II. pololetí roku 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
rezignaci Mgr. Bc. Reného Dočekala, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX na funkci člena komise pro 

bezpečnost a integrovaný záchranný systém dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) jmenuje 

  
za člena komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém, místo osoby uvedené              

v bodě 2) tohoto usnesení, plk. Mgr. VXXXXXXXX ŠXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, 

bytem: XXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města na vědomí zprávu o činnosti komisí RM za rok 2017 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 39 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 08550/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
28 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška              

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

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 56 
Změna záměru fúze sloučením obchodních společností Ostravské 
výstavy, a.s. a Ostravský informační servis, s.r.o. a uzavření dodatků     
k dotačním smlouvám 
  
Usnesení číslo: 08551/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 1938/ZM1418/30 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

změnit své usnesení č. 1938/ZM1418/30 ze dne 15.11.2017 takto: 

 

text “kdy bude nástupnickou společností společnost Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá 

louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25399471” 

nahrazuje textem 

 

“kdy bude nástupnickou společností společnost Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem 

Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26879280” 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

 

uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 0014/2018/KVA o poskytnutí 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ze dne 02.01.2018 se společností 

Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 3624/2017/KP o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ze dne 21.12.2017 se společností 

Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO: 26879280, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 2994/2017/KP o poskytnutí investiční 

účelové dotace ze dne 03.10.2017 se společností Ostravský informační servis, s.r.o.,                 

se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 26879280, dle přílohy 

č. 6 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrhy dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 1 
Plán činnosti Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace    
na rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08552/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
38 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) schvaluje 

  
Plán činnosti Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace na rok 2018 dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
ředitelce Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace zabezpečit realizaci úkolů 

stanovených v Plánu činnosti Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace pro rok 

2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Jana Madecká T: 31.12.2018 

 ředitelka Firemní školky města Ostravy, p.o. 

  
 

RM_M 37 
Projednání skončení funkčního období člena předsednictva zájmového 
sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA spolu s odvoláním     
a volbou nových členů předsednictva 
  
Usnesení číslo: 08553/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se vzetím na vědomí skončení funkčního období člena 

předsednictva zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA                      

Ing. LXXXXX VXXXX, nar. XXX XX XXXXX XXXXX X XXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXX, a to ke dni 17. 1. 2018 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s odvoláním ke dni 28. 2. 2018 z funkce člena 

předsednictva sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA: 

- Mgr. RXXXXX BXXXXXXXXX, nar. XXX XXX XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX 

XXX XX XXXXX XXXXX 

- Ing. PXXXX ŠXXXXXXX, nar. XX XX XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
na straně statutárního města Ostravy s volbou s účinností od 1. 3. 2018 do funkce člena 

zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA: 

- Ing. PXXXX KXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXX XXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXX 

- Ing. PXXXX ŠXXXXXXX, nar. XX XX XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

- Ing. LXXXXX VXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem X XXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXX 

  

 
RM_M 49 
ITI ostravské aglomerace - výzvy k předkládání projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 08554/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy pro vyhlášení 19. výzvy “Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II”  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” ve vazbě na výzvu č. 42 Řídicího orgánu 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - 

integrované projekty ITI dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit 19. výzvu “Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II”  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” ve vazbě na výzvu č. 42 Řídicího orgánu IROP Vybrané úseky silnic 

II. a III. třídy - integrované projekty ITI dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.03.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 12 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,               
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 08555/RM1418/119 

(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 darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                  

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 02.03.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 44 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Magnólie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace,             
IČO 70631859 
  
Usnesení číslo: 08556/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Magnólie, Ostrava - Vítkovice, 

příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 747/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631859 

v celkové pořizovací hodnotě 1 264 912,60 Kč (příloha č. 1 a 2 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, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku č. 1 předloženého materiálu : 

předseda XX XXXX XXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 

členové :    XXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX 

                   XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX 

                   Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Měkýš, T: 30.03.2018 

 provozně ekonomický manažer 

  
 

RM_M 4 
Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08557/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2018 dle příloh                     

č. 1 - 8 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

kultury pro rok 2018 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 02.03.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 35 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu 
divadlu moravskoslezskému, p.o., na Ostravský divadelní archiv 
  
Usnesení číslo: 08558/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, 

IČO: 00100528, ve výši 1.900.000,- Kč, z toho v roce 2018 příspěvek 1.000.000,- Kč 

a v roce 2019 příspěvek 900.000,- Kč,  na ”Ostravský divadelní archiv” za podmínek 

pro poskytnutí příspěvku uvedených v příloze č. 2 a v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

 neinvestiční příspěvky na ORJ 160, 

 na § 3311, pol. 5331, org. 4234, ÚZ 2003   o 1 000 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5901                                     o 1 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele na rok 2018 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci,  

- zvýšení neinvestičního příspěvku   o 1 000 tis. Kč 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 účelový neinvestiční 

příspěvek  Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci,                           

ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, ve výši 

900 tis. Kč na ”Ostravský divadelní archiv” 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 33 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 
“spolku Fiducia” 
  
Usnesení číslo: 08559/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury “spolku Fiducia”,           

se sídlem Nádražní 615/30, Ostrava 1, PSČ 702 00, IČO: 26642379, na realizaci projektu 

“Mapa ostravských výletů - anglická verze” ve výši  40 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě  

usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7102                               o 10 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222                                                 o 10 tis. Kč 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
náměstkovi primátora Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 

07.03.2018 k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 34 
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace k doplnění segmentů 
diváckých systémů v budově Divadla Petra Bezruče 
  
Usnesení číslo: 08560/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 39.755,- Kč Divadelní společnosti Petra Bezruče 

s.r.o., se sídlem 28. října 120/1701, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 25382276, na doplnění 

segmentů diváckých systémů v budově Divadla Petra Bezruče                                                      

na  ul. 28. října 120/1701, 702 00 Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem uvedeným v tomto bodě usnesení dle přílohy     

č. 3 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222                               o 40 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5213                               o 40 tis. Kč 

 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 6 
Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08561/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2018 dle příloh                            

č. 1 - 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

školství na rok 2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 06.03.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 60 
Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace na akci 
“Rekonstrukce plochých střech I. ledové plochy a výměna osvětlení       
I. a II. ledové plochy Multifunkčního areálu v Ostravě-Porubě” 
  
Usnesení číslo: 08562/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
45 

  
k usnesení č. 
  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o použití přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017                     

v max. výši 30 444 tis. Kč na akci “Rekonstrukce plochých střech I. ledové plochy a výměna 

osvětlení I. a II. ledové plochy Multifunkčního areálu v Ostravě-Porubě” 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit vedoucímu odboru financí a rozpočtu zapracovat částku ve výši 30 444 tis. Kč dle bodu 

1) tohoto usnesení do materiálu týkajícího se rozdělení volných zdrojů přebytku hospodaření 

statutárního města Ostravy za rok 2017 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace na akci “Rekonstrukce plochých střech         

I. ledové plochy a výměna osvětlení I. a II. ledové plochy Multifunkčního areálu                        

v Ostravě-Porubě” ve výši 70% skutečných celkových nákladů této akce, max. však do výše    

32 944 tis. Kč, obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.,         

se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691  a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy mezi statutárním městem Ostravou a obchodní společností Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba,                      

PSČ 708 00, IČO 25385691, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimírovi Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a uložení návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 50 
Žádosti o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostrava spolku: SK Rapid Muglinov z.s., na projekt 
,,Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu”, 
spolku FBC OSTRAVA z.s., na projekt ,,Vzduchotechnika a kanalizační 
přípojka sportovní haly FBC Ostrava”, spolku “TJ UNIE HLUBINA z.s.” 
na projekt ,,Výstavba hřiště s umělou trávou a souvisejících vedlejších 
ploch”. 
  
Usnesení číslo: 08563/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o použití přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017                 

na poskytnutí účelových investičních dotací 

a) spolku SK Rapid Muglinov z.s., IČO: 45234311, se sídlem                                         

Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava - Muglinov na realizaci projektu ,,Rekonstrukce šaten v 

části B s vytvořením sportovního bazénu” v maximální výši 4.299.300, - Kč 

b) spolku FBC OSTRAVA z.s., IČO: 64628060, se sídlem                                  

Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava - Muglinov na realizaci projektu ,, Vzduchotechnika a 

kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava” v maximální výši 1.574.100, - Kč 

c) spolku “TJ UNIE HLUBINA z.s.”, IČO: 43965628, se sídlem                                  

Gajdošova 2287/31, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava na realizaci projektu ,,Výstavba hřiště 

s umělou trávou, včetně vedlejších ploch a osvětlení” v maximální výši 4.973.100, - Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit vedoucímu odboru financí a rozpočtu zapracovat částku ve výši 10.846.500, - Kč dle 

bodu 1) tohoto usnesení do materiálu týkajícího se rozdělení volných zdrojů přebytku 

hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelových investičních dotací: 

a) spolku SK Rapid Muglinov z.s., IČO: 45234311, se sídlem                                    

Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava - Muglinov na realizaci projektu ,,Rekonstrukce šaten        

v části B s vytvořením sportovního bazénu” v maximální výši 4.299.300, - Kč dle přílohy           

č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy a o uzavření veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

b) spolku FBC OSTRAVA z.s., IČO: 64628060, se sídlem                                     

Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava - Muglinov na realizaci projektu ,, Vzduchotechnika        

a kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava” v maximální výši 1.574.100, - Kč dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy a o uzavření veřejnoprávní smlouvy      

o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

c) spolku “TJ UNIE HLUBINA z.s.”, IČO: 43965628, se sídlem                                        

Gajdošova 2287/31, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava na realizaci projektu ,,Výstavba hřiště 

s umělou trávou, včetně vedlejších ploch a osvětlení” v maximální výši 4.973.100, - Kč dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu a důvodové zprávy a o uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

 

předložit návrhy dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení ke schválení a rozhodnutí zastupitelstvu 

města na jeho zasedání dne 07.03.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 51 
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění 
povinného plaveckého výcviku žáků základních škol v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 08564/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy  pro rok 

2018 příjemcům dotací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ve výši dle 

přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemci dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 2 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120               o               495 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery    

na § 3299, pol. 5213, ORJ 140               o               150 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5221, ORJ 140               o                 59 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5223, ORJ 140               o               109 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ORJ 140               o               177 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a ke schválení návrhy uvedené                                  

v bodech 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 8 
Návrh koupit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08565/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit pozemek parc. č. 147/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

od společnosti AKAREI.CZ, s.r.o., 

se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, 

IČO 277 92 641  

za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč 

a s návrhem na uzavření kupní smlouvy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 9 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 08566/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 

1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, městskému obvodu Poruba 

- Cyklostezka, chodníky (SO 101.2) na pozemcích parc. č. 838, 839, 840, 891, 892, 893/1, 

894/1, 895/3, 895/4, 895/5, 896/70, 896/74, 897, 898/1, 898/7, 898/8, 898/10, 1084/1, 1084/24, 

1114/1, 1114/2, 1114/3, 1161, 1162, 1195/1, 1197, 2955/1, 2969/1, 2990, 2994 v katastrálním 

území Poruba, obec Ostrava a na pozemcích parc. č. 991/11, 4425/1, 4426/18 v katastrálním 

území Poruba-sever, obec Ostrava, vedené pod inventárním číslem 157873 v pořizovací 

hodnotě 13.864.625,54 Kč, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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- pozemek parc. č. 895/3, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ostatní plocha, ostatní komunikace,    

inv. č. 101243 v hodnotě 5.242,- Kč,     

- pozemek parc. č. 2990, v k. ú. Poruba, obec Ostrava,  ostatní plocha,                               

zeleň, inv. č. 51066 v hodnotě 2.568.320,- Kč,     

- pozemek parc. č. 4425/1 v k. ú. Poruba - sever,  obec Ostrava, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, inv. č. 52634 v hodnotě 2.514.400,- Kč,     

- pozemek parc. č. 4426/18 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, ostatní plocha, silnice,         

inv. č. 157987 v hodnotě 4.495,31 Kč.    

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

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

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokol dle bodu 2) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města 

rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Poruba 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 10 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 08567/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 

1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, městskému obvodu Vítkovice 

 

Samostatná stezka pro cyklisty (SO 01) Cyklostezka v úseku od km 2,480 – do km 3,890, na 

pozemcích parc. č. 1301/1, 1301/2, 1301/4 a 1304/1 v katastrálním území Vítkovice, obec 

Ostrava, vedená pod inventárním číslem 154454 v pořizovací hodnotě 7.524.038,08 Kč. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

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

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokol dle bodu 2) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města 

rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Vítkovice 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

 

požádat starostu městského obvodu Vítkovice o zajištění udržitelnosti projektu ”Cyklostezky – 

úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová“ 

•dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady        

ev. č. 1578/2013/OER a o spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO při administraci 

pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu 

•dle podmínek stanovených ve smlouvě o financování z úvěru Evropské investiční banky       

ev. č. 3100/2008/OFR a o spolupráci s odborem financí a  rozpočtu MMO v případě potřeby 

  

 
RM_M 13 
Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví pozemků            
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08568/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy učinit spolu s 

ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42,128 00 Praha 2, IČO: 69797111 

 

souhlasné prohlášení ve věci zápisu vlastnického práva k nemovitým věcem, a to: 

- pozemku p. č. st. 500 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če jiná 

stavba 

- pozemku p. p. č. 425/3 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 14 
Návrh na souhlas s realizací přeložky napájecího kabelu vodojemu 
Petřvald ve vlastnictví statutárního města Ostrava v k. ú. Petřvald           
u Nového Jičína, obec Petřvald, pro Obec Petřvald 
  
Usnesení číslo: 08569/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s realizací přeložky napájecího kabelu vodojemu Petřvald ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, která bude realizována v rámci stavby  ”Vybudování autobusové zastávky na silnici 

III/4806 u ZŠ v Petřvaldě” a   bude umístěna v částech pozemků v k. ú. Petřvald u Nového 

Jičína, obec Petřvald dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to: 

- p. p. č. 819/22 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 819/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 

za podmínek správce vodohospodářského majetku společnosti Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava,   

IČO: 45193665, uvedených ve stanovisku pro vydání územního  souhlasu,  resp. územního 

rozhodnutí stavby dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

a  s vydáním souhlasu s realizací přeložky napájecího kabelu vodojemu Petřvald dle přílohy č. 

5 předloženého materiálu 

pro žadatele -  investora: 

Obec Petřvald 

se sídlem Petřvald č. p. 175, 742 60 Petřvald 

IČO: 002 98 263 

  

 
RM_M 15 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností          
k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava, pro fyzické osoby 
  
Usnesení číslo: 08570/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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- vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a užívání části pozemku pro přístup                    

a příjezd  k pozemku parc. č. 1899/14 - orná půda v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, vše k 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1899/42 - orná půda v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava, s oprávněnými: 

XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXX 

XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

 

- vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a užívání části pozemku pro přístup                   

a příjezd  k pozemku parc. č. 1899/143 - orná půda v k. ú. Hrabová, obec Ostrava,                      

vše k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1899/42 - orná půda                    

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněnými: 

 

XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti      
a smluv o zřízení služebnosti na straně oprávněného 
  
Usnesení číslo: 08571/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

inženýrské sítě – zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 110 k pozemku: 

 

parc. č. 83/1 – zahrada 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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v k. ú. Nová Plesná, obec Ostrava, 

 

s vlastníky: 

 

manželé 

Ing. XXXX XXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

Mgr. XXXXX XXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XX XXXXXXXX XX XXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – zřízení, 

provozování, údržby vodovodního řadu D 225 k pozemku: 

 

p. p. č. 1149/6 - ostatní plocha, dráha 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

 

s vlastníkem: 

 

Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 61974757, 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

vodovodního řadu k pozemku: 

 

p. p. č. 1149/2 - ostatní plocha, dráha 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

 

s povinným ze služebnosti: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

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

IČO 70994234, 

 

dle přílohy č. 5 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, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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4) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – zřízení, 

provozování, údržby vodovodního řadu D 225 k pozemku: 

 

p. p. č. 555/186 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

 

s vlastníkem: 

 

XXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků                     
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy                
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na souhlas se změnou 
projektové dokumentace pro společnost Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 
  
Usnesení číslo: 08572/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním dešťové kanalizace včetně odlučovače lehkých kapalin a zasakování do 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3220/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3220/37 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3220/86 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 3244/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

 

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 

se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava 

IČO 75125285 

 

v rámci stavby “DŮL HLUBINA - ŘEŠENÍ PARTERU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH” 

 

dle koordinační situace projektové dokumentace, která je přílohou č. 1/4 předloženého 

materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) rozhodla 

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

provozování a údržby dešťové kanalizace včetně odlučovače lehkých kapalin a zasakování       

v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 

parc. č. 3220/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3220/37 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3220/86 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 3244/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

 

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 

se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava 

IČO 75125285 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
dle koordinační situace projektové dokumentace, která je přílohou č. 1/4 předloženého 

materiálu, se změnou projektové dokumentace ke stavbě “DŮL HLUBINA - ŘEŠENÍ 

PARTERU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH” k. ú. Vítkovice vypracované                                    

spol. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00, Ostrava, která se 

týká drobných úprav u navrženého vjezdu, a to rozšíření asfaltové plochy včetně osazení 

betonových sloupků a dále ve změně navrženého povrchu v rámci uvedené stavby. 

Změnou povrchu jsou mj. dotčeny i níže uvedené pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví města, a to: 

- parc. č. 3641/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 119,5 m2 - záměna žulové dlažby        

za asfalt  v ploše 96,5 m2 

- parc. č. 3641/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace – část 1 – záměna žulové dlažby               

na asfalt, 1 m2 

- parc. č. 3220/106 – ostatní plocha, jiná plocha - záměna žulové dlažby za reliéfní dlažbu 5 m2 

pro investora: 

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 

se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava 

IČO 75125285 

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků                        
v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy              
s fyzickými osobami 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Usnesení číslo: 08573/RM1418/119 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním kanalizační přípojky do  pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 

parc. č. 770/2 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé, 

parc. č. 770/3 ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, pro: 

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu parcela č. 602, 601, 770/2, 770/3, 73/1 k.ú. Nová 

Bělá, obec Ostrava” 

 

dle celkového situačního výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby kanalizační přípojky v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 770/2 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé, 

parc. č. 770/3 ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s budoucími oprávněnými: 

 

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, a to: 

- k části pozemku parc. č. 770/2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 2,40 m2 

- k části pozemku parc. č. 770/3, ost. plocha - jiná plocha o výměře 1,35 m2 

oba v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava (ul. Žižkovská) 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXX 

XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační přípojky v rámci realizace stavby 

“Novostavba rodinného domu parcela č. 602, 601, 770/2, 770/3, 73/1 k. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 337,50 Kč/ročně, na dobu určitou ode dne 

účinnosti této smlouvy do dne, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti 

inženýrské sítě - kanalizační přípojky k předmětu nájmu ve prospěch pozemku                   

parc.č. 602 do veřejného seznamu, nejpozději však do 31.12.2019, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_M 19 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene s OKD, a.s. a UPC Česká republika, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08574/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení neveřejné komunikační sítě                 

do pozemků: 

 

parc. č. 50/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 50/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

OKD, a.s. 

se sídlem Stonavská 2179, Doly, 73506 Karviná 

IČO: 26863154 

 

v rámci stavby “ORG 7040 Prodloužení sběrače B do Radvanic - přeložky sítí elektronických 

komunikací”, dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 1/3 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení neveřejné komunikační sítě k částem 

pozemků: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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parc. č. 50/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 50/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

OKD, a.s. 

se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná 

IČO: 26863154 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

parc. č. 1539/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

UPC Česká republika, s.r.o. 

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

IČO: 00562262 

v rámci stavby “ ORG 7040 Prodloužení sběrače B do Radvanic - přeložky sítí elektronických 

komunikací”, dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 3/3 předloženého 

materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku: 

parc. č. 1539/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

UPC Česká republika, s.r.o. 

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

IČO: 00562262 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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5) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 3594/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3594/31 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3594/33 - ostatní plocha, dráha, 

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

UPC Česká republika, s.r.o. 

se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 

IČO: 00562262 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN včetně 
přípojkové skříně a podzemního kabelového vedení VN k pozemkům    
ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08575/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně na pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 825/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

v k. ú. Poruba, 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-Poruba 825/1 SMO, NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č.  2/2 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, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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2) rozhodla 

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

provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně k části 

pozemku: 

parc. č. 825/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

v k. ú. Poruba, 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 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 2018/287 - orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, 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 “Krásné Pole 2018/118, HOMOLA, přeložka VNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č.  5/2 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN k části pozemku: 

parc. č. 2018/287 - orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, 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 

podle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 21 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o úhradě za bezesmluvní 
užívání části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08576/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 4173/7, ostatní plocha, ostatní komunikace,              

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, oddělené dle geometrického plánu č. 4491-140/2013 

ze dne 29.07.2013 a označené jako pozemek parc. č. 4173/15 o výměře 311 m2, a to žádost: 

- společnosti Kampus Palace s.r.o., IČO: 050 29 627, se sídlem Smetanovo náměstí 3116/10, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

- společnosti NBC Office a.s., IČO: 268 81 420, se sídlem 28.října 3117/61, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu a dohodu o úhradě za bezesmluvní 

užívání části pozemku parc. č. 4173/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, oddělené dle geometrického plánu č. 4491-140/2013 ze dne 29.07.2013 

a označené jako pozemek parc. č. 4173/15 o výměře 311 m2 s žadatelem 

NBC Office a.s., IČO: 268 81 420, se sídlem 28. října 3117/61, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, 

 

na dobu neurčitou, 

 

s výší nájemného 6.250,- Kč/měsíc plus zákonná sazba DPH, tj. 75.000,- Kč/rok  plus 

zákonná sazba DPH, 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Heřmanice                   
a v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08577/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava,                    

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to 

- pozemek p. č. st. 546/3, jehož součástí je stavba č. p. 752, adminis, včetně součástí             

(viz příloha č. 1) 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 754, v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (viz příloha č. 2) 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08578/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 1913/13 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Svinov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08579/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava,                   

a to parc. č. 4155/3, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2,25 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, 

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

a zákresu v leteckém snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 25 
Návrh na záměr města zřídit právo stavby k části pozemku v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava svěřený městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 08580/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a návrhem na záměr města 

zřídit právo stavby k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený 

městskému obvodu Poruba parc. č. 1571/4, ost. plocha - jiná plocha o výměře 173 m2, která      

je dle geometrického plánu č. 3006 - 23/2017 ze dne 27.04.2017 vyhotoveného                        

pro k. ú. Poruba, označena jako pozemek parc. č. 1571/5 v k. ú. Poruba, obec Ostrava                  

(ul. Havanská), 

dle geometrického plánu č. 3006 - 23/2017, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na záměr města zřídit právo stavby k nemovitostem                        
v k. ú. Svinov, obec Ostrava svěřených městskému obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 08581/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 1958/ZM1418/30 ze dne 15.11.2017,              

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města 

zřídit právo stavby k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeným 

městskému obvodu Svinov, a to: 
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- k pozemku parc. č. 3475/30, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 16 m2 

- k pozemku parc. č. 3475/29, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 m2 

- k pozemku parc. č. 3162/9, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2 m2 

- k pozemku parc. č. 3162/8, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 m2 

- k pozemku parc. č. 3162/7, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 4 m2 

- k pozemku parc. č. 3162/4, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 448 m2 

- k části pozemku parc. č. 3475/1 o výměře 158 m2, která je dle geometrického plánu č. 2794 - 

707/2017, vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek parc. č. 3475/31 v k. ú. 

Svinov 

- k části pozemku parc. č. 3162/1 o výměře 181 m2, která je dle geometrického plánu č. 2794 - 

707/2017, vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek parc. č. 3162/10 v k. ú. 

Svinov 

- k části pozemku parc. č. 3475/15 o výměře 1 446 m2, která je dle geometrického plánu            

č. 2794 - 707/2017, vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek                        

parc. č. 3475/15 v k. ú. Svinov 

(ul. Sjízdná x ul. Opavská, v blízkosti prodejny Lídl Česká republika                                          

v.o.s. v Ostravě - Svinově) 

dle geometrického plánu 2794 - 707/2017, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh zrušit usnesení rady města, návrh na záměr města směnit 
nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, návrh na záměr města 
vypůjčit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08582/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 08405/RM1418/117 
k usnesení č. 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zrušit své usnesení č. 08405/RM1418/117 ze dne 13.02.2018, kterým souhlasila s návrhem      

na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, v plném rozsahu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, nesvěřené a svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz, a to: 

- část pozemku p. p. č. 225, zahrada, díl g), o výměře 48 m2  a část pozemku p. č. st. 10, zast. 

plocha a nádvoří, zbořeniště, díl h), o výměře 233 m2, dle pracovní verze geometrického plánu 

č. 2252-6/2018 oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek p. p. č. 1621, ost. plocha, 

jiná plocha, o výměře 281 m2, 

- část pozemku p. p. č. 213/1, zahrada, o výměře 218 m2, dle pracovní verze geometrického 

plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č.213/1, zahrada, 

- část pozemku p. č. st. 579, zast. plocha  a nádvoří, zbořeniště, díl d), o výměře                       

229 m2, část pozemku p. p. č. 213/2, zahrada, díl e), o výměře 221 m2 a část pozemku                    

p. p. č. 995/11, zahrada, díl f), o výměře 57 m2, dle pracovní verze geometrického plánu           

č. 2252-6/2018 oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek p. p. č. 213/2, zahrada,             

o výměře 507 m2, 

- část pozemku p.p.č. 995/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, dle pracovní verze 

geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek                       

p. p. č. 995/17, ost. plocha, jiná plocha 

 

za 

 

nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, rok 

narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX, a to za: 

- část pozemku p. p. č. 231/2, zahrada, o výměře 1027 m2, dle pracovní verze geometrického 

plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 231/2, zahrada, 

- část pozemku p. p. č. 911, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 276 m2, dle pracovní verze 

geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek                     

p. p. č. 911/1, ost. plocha, ost. komunikace 

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

to vše za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá 

kladné stanovisko k záměru města směnit nemovité věci, svěřené městskému obvodu 
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3) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

 

- část pozemku p. p. č. 231/2, zahrada, o výměře 1027 m2, dle pracovní verze geometrického 

plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 231/2, zahrada, 

- část pozemku p. p. č. 911, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 276 m2, dle pracovní verze 

geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek                         

p. p. č. 911/1, ost. plocha, ost. komunikace, 

 

za podmínky, že statutární město Ostrava předmětné nemovité věci nabyde do svého 

vlastnictví 

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na změnu části usnesení ZMO č. 1677/ZM1418/26 v bodě 1) ze 
dne 10.05.2017 
  
Usnesení číslo: 08583/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 1677/ZM1418/26 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem změnit část usnesení zastupitelstva města č. 1677/ZM1418/26 v bodě 1)  ze dne 

10.05.2017, a to tak, že se vypouští text: 

 

“část pozemku parc. č. 295 o výměře 291 m2 ...”, ” ... nově označena jako pozemek parc.                 

č. 295/2” 

 

a nahrazuje se textem 
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“část pozemku parc. č. 295 o výměře 290 m2 ...”, ”... nově označena jako pozemek parc.                

č. 295/9” 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh                
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům v k.ú. Vítkovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08584/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřené městskému obvodu Vítkovice, a to: 

- pozemek parc.č. 996/2, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 754,                  

obč. vybavenost   

- pozemek parc.č. 995/2 včetně součástí a příslušenství (přípojka dešťové kanalizace, přípojka 

splaškové kanalizace a vodovodní přípojka) 

- pozemek parc.č. 996/1 včetně součástí  

- pozemek parc.č. 997, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 378,                     

obč. vybavenost 

Moravskoslezskému kraji, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 

a uzavřít darovací smlouvu se zákazem zcizení a smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy     

č. 5 předloženého materiálu    
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2) rozhodla 

  
na straně oprávněného ze služebnosti zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti: 

-  kabelového vedení veřejného osvětlení  k pozemku parc. č. 995/2 - ostatní plocha, jiná 

plocha v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

- chůze a jízdy k pozemku parc. č. 997 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, pro: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO 708 90 692 

 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh na záměr města pronajmout jednotku č. 3038/3 v bytovém domě 
na ul. Horní 3038/112, Ostrava-Bělský les a jednotku                                 
č. 3037/5 v bytovém domě na ul. Horní 3037/110, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 08585/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout jednotku č. 3038/3, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, 

způsob využití - byt, o velikosti 1 + 2, umístěné ve 2. nadzemním podlaží bytového domu 

č. p. 3038, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/16, zastavěná plocha         

a nádvoří, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 112, Ostrava-Bělský Les - 

viz. situační plánek, 

 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 
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2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout jednotku č. 3037/5, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, 

způsob využití - byt, o velikosti 1 + kk, umístěné ve 2. nadzemním podlaží bytového domu 

č. p. 3037, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha         

a nádvoří, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 110, Ostrava-Bělský Les - 

viz. situační snímek, 

 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  

 
RM_M 41 
Návrh přijmout darem nemovité věci a stavbu cyklostezky, návrh koupit 
nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava - vše v rámci 
projektu “Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 08586/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem nemovité věci, a to pozemky: 

a) v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- p.p.č. 971/11 

- p.p.č. 971/29 

- p.p.č. 1120/8 

- p.p.č. 1120/9 

- p.p.č. 1120/10 

b) v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

- p.p.č. 784/5 

- p.p.č. 784/6 

c) v k.ú. Koblov, obec Ostrava 

- spoluvlastnický podíl k pozemku parc.č. 915/27 ve výši 1/2 

d) v k.ú. Koblov, obec Ostrava 

- parc.č. 873/1 

- parc.č. 915/19 
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- parc.č. 915/23 

e) v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

- parc.č. 895/3 

- parc.č. 895/5 

- parc.č. 899/7 

- parc.č. 899/18 

- parc.č. 926/12 

- parc.č. 926/41 

- parc.č. 926/42 

- parc.č. 926/43 

- parc.č. 928/11 

od vlastníka Region Poodří, IČO 695 81 762, sídlo Bartošovice č.p. 1, 742 54 Bartošovice 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 971/13, trvalý travní porost, o výměře 25 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 3299-56c/2015 odddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 971/25, ost. plocha, 

ost. komunikace 

- část pozemku p.p.č. 971/16, trvalý travní porost, o výměře 6 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 3299-56c/2015 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 971/26, trvalý travní 

porost 

- část pozemku p.p.č. 971/16, trvalý travní porost, o výměře 24 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 3299-56c/2015 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 971/27 

 

od podílových spoluvlastníků: 

- XXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXX XXX XXX XX XXXX 

XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 

- XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXX XXXX 

XXX XX XXXXXXXX XXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 

- XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) 

- XXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) 

- XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXX XXX XXX 

XX XXXXXXXX XXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 
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za celkovou cenu obvyklou 13.740,00 Kč 

 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
přijmout darem stavbu veřejně přístupné komunikace pro cyklisty, realizovanou v rámci stavby 

“Cyklostezka - Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji” v k. ú. Výškovice                

u Ostravy, Zábřeh nad Odrou,  Nová Ves, Petřkovice u Ostravy a  Koblov, vše obec Ostrava 

dle návrhu darovací smlouvy, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

 

s dárcem: 

Region Poodří, IČO 695 81 762, sídlo Bartošovice č. p. 1, 742 54 Bartošovice 

 

za podmínky, že statutární město Ostrava nabyde do svého vlastnictví nemovité věci, uvedené 

v bodu 1) návrhu usnesení 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 42 
Návrh na změnu usnesení, souhlas s umístěním stavby a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 08587/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 08133/RM1418/113 v bodě 2) ze dne 9. 1. 2018, kterým rozhodla na straně 

vlastníka pozemku p. p. č. 126/1 - ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, uzavřít 

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene tak, že se příloha č. 2 usnesení rady 

města  č. 08133/RM1418/113 v bodě 2) ze dne 9. 1. 2018 nahrazuje v plném rozsahu novou 

přílohou, která tvoří přílohu č. 2 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, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 

Strana 56/80  
  

2) souhlasí 

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

parc. č. 4879/1 - ostatní plocha, zeleň, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

 

v rámci stavby “RVDSL1804_M_T_OSMI567-OSMI1HR_MET”, dle situačního výkresu 

dokumentace, který je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku: 

parc. č. 4879/1 - ostatní plocha, zeleň,  

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3  

IČO: 04084063 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh na souhlas s umístěním vodovodní přípojky, uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy, návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 08588/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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p. p. č. 426/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

 

pro investory: 

 

manželé 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X XXXXXXXXX, 

Mgr. XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu parcela č. 83/3, katastrální území                

Ostrava - Muglinov”, 

dle koordinační situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 1/2 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 

zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemku: 

 

p. p. č. 426/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

 

s budoucími oprávněnými: 

 

manželé 

Ing. XXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X XXXXXXXXX, 

Mgr. XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 426/2 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 3,5 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

 

s nájemci: 

 

manželé 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X XXXXXXXXX, 
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Mgr. XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXá, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky na předmětu nájmu v rámci stavby 

“Novostavba rodinného domu parcela č. 83/3, katastrální území Ostrava - Muglinov” 

 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 315,- Kč ročně 

 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky              

ve prospěch každého vlastníka pozemku p. p. č. 83/3 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava               

do veřejného seznamu, nejpozději však 31.12.2021 

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti   

ev. č. 1256/2016/MJ ze dne 27. 4. 2016 

s budoucím oprávněným: 

XXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXX, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ev. 

č. 1036/2015/MJ ze dne 16. 3. 2015 ve znění dodatku č. 1 ev. č. 1036D1/2017/MJ ze dne 27. 2. 

2017 

 

s budoucím oprávněným: 

XXXXXX XXXXX, datum narození XX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 
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RM_M 52 
Návrh na uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku              
parc.č. 3006 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08589/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p.č.st. 3006 jehož 

součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v k.ú.Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, 

se 

společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, 

zastoupené Ing. Vojtěchem Janouškem, generálním ředitelem a prokuristou 

za účelem  získání práv k nemovité věci nutných ke změně a rozšíření laboratoří, úpravy 

jídelny a přilehlých prostor, rekonstrukci sprch a WC v přízemí budovy a přemístění sociálního 

zařízení laboratoří ve správní budově ÚČOV v Ostravě - Přívoze, inv. č. 000000087855, dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 08590/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemku p. p. č. 819/22 - ostatní plocha, 

jiná plocha, a to části A o výměře 6,82 m2, části B o výměře 114,17 m2 a části C o výměře         

0,81 m2 v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald 

 

s vypůjčitelem: 

Obec Petřvald 

se sídlem Petřvald 1 - Petřvald č. p. 175, 742 60 Petřvald 

IČO 002 98 263 

 

za účelem vybudování stavebních objektů: 

- SO 101 – chodník 

- SO 102 - autobusový záliv 

- SO 201 - opěrná zeď 

- SO 301 - dešťová kanalizace 

- SO 401 - veřejné osvětlení 
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- SO 901 - autobusový přístřešek 

v rámci stavby “Vybudování autobusové zastávky na silnici III/4806 u ZŠ v Petřvaldě” 

 

výpůjčka se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2020 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 54 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 190/78            
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08591/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava: 

 

p. p. č. 190/78, ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část o výměře 75,92 m2 

 

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

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 61 
Návrh na nabytí výrobně-technického areálu v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08592/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností 

 

VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava, Vítkovice, 

IČO 451 93 070, 
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a to dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou, kdy předmětem budoucího převodu 

budou níže uvedené věci, nacházející se v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, tvořící 

výrobně-technický areál Karolina, a to: 

 a) pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 

Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava:: 

• parc.č. 3385/3, 

• parc.č. 3415/1, jehož součástí je zpevněná plocha, 

• parc.č. 3415/2, jehož součástí jsou zpevněné plochy, 

• parc.č. 3415/3, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/4, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/5, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/6, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/7, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/8, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/9, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/10, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/11, jehož součástí je zpevněná plocha, 

• parc.č. 3415/12, jehož součástí jsou zpevněné plochy, 

• parc.č. 3440/1, 

• parc.č. 3441/34, jehož součástí je zpevněná plocha 

• parc.č. 3656, 

b) další věci, umístěné v areálu: 

• kolejová vlečka, 

• uliční sloupy osvětlení, na pozemku parc.č. 3415/12, včetně kabelového napojení, 

• 2 ks osvětlovacích věží na pozemku parc.č. 3415/1, včetně kabelového napojení, 

• kanalizace DN 300, jejíž součástí jsou kanalizační šachty skružené z prefa dílců – hloubka       

2 m, 

• kanalizace DN 500, jejíž součástí jsou kanalizační šachty skružené z prefa dílců – hloubka      

3 m, 

• rozvod užitkové vody, 

• plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do bet. patek, včetně všech vrat, 

• septik nad 15 m3 OP na pozemku parc.č. 3415/8, 

• přípojka vody DN 25 mm 

za kupní cenu, která bude stanovena dle znaleckého posudku vypracovaného společností 

ALFA znalecká s.r.o., se sídlem Slovenská 1085/1A, PSČ 702 00 Ostrava-Přívoz,                 

IČO 277 66 993, kdy znalecký posudek bude vypracován po uzavření Smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě, uzavřené dle tohoto bodu usnesení 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření Smlouvy o prosté správě majetku s následujícími subjekty: 

 

VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070 

 

Banka CREDITAS a.s., se sídlem Olomouc,  tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00,                   

IČO: 634 92 555 

 

JUDr. Josef  K a w u l o k , notář se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská 

Ostrava, Milíčova 1670/12,  IČ 258 01 490, 

 

a to dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

náměstkovi primátora Ing. Radimu Babincovi, 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě v souvislosti se stavbou uvedenou v rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08593/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
05 

Rada města 

  
1) rozhodla 

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

se stavbou “Proskovice, propojení stávajících kanalizací na sběrač DXIII” mezi vlastníkem 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX a budoucím oprávněným statutární město Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_VZ 2 
“Odstranění tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště” - návrh na zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní (PD, IČ, BOZP) 
  
Usnesení číslo: 08594/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti, funkce koordinátora BOZP 

a plánu BOZP na stavbu “Odstranění tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště”                        

se zhotovitelem: 

 

Projekt 2010, s.r.o. se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 48391531 

 

za cenu nejvýše přípustnou 248 000,-  Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy               

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Kanalizace Polanka n. O. - 4. etapa,                           
část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná - PD+AD+BOZP”,            
poř. č. 263/2017 
  
Usnesení číslo: 08595/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08037/RM1418/112 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na vypracování 

projektové dokumentace stavby ve věcném rozsahu společné dokumentace pro vydání 

společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a dopracování této 

dokumentace do úrovně dokumentace pro provádění stavby, vše pro stavbu „Plošná kanalizace 

Polanka nad Odrou 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná“                                  

v k.ú. Polanka n. Odrou, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v předloženém materiálu 

účastníka, který podal svou nabídku pod poř. č. 3 

 

IGEA s.r.o.    

se sídlem: Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00  Ostrava 

IČO: 46580514 
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2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,             

na vypracování projektové dokumentace stavby ve věcném rozsahu společné dokumentace            

pro vydání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení                    

a dopracování této dokumentace do úrovně dokumentace pro provádění stavby, vše pro stavbu 

„Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná“  

v k.ú. Polanka n. Odrou, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku                 

pod poř. č. 1: 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

se sídlem: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16 

IČO: 26475081 

 

za cenu nejvýše přípustnou 1.925.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 11 
Oznámení zahájení řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu Vratimov 
a oznámení o konání veřejného projednání 
  
Usnesení číslo: 08596/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k “Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny              

č. 1 územního plánu Vratimov - návrhu opatření obecné povahy včetně vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání” dle přílohy                       

č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 57 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 08597/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) a obecně závazné vyhlášky města 
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Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

•  části pozemku p.č. 388/79 v k. ú. Zábřeh-Hulváky pro městský obvod Mariánské Hory a 

Hulváky, pod číslem 015 

• pozemku p.č. 879/1 v k. ú. Mariánské Hory pro městský obvod Mariánské Hory a 

Hulváky, pod číslem 016 

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) a obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k pronájmu: 

• částí pozemků parc.č. 1428/1, parc.č. 2206/19, parc.č. 2409/1 a parc.č. 3584/1 vše v k. ú. 

Moravská Ostrava za účelem umístění a provozování plakátovacích sloupů pro městský 

obvod Moravská Ostrava, pod číslem 017 

• částí pozemků parc.č. 3751/1, parc.č. 3776/24, parc.č. 4423/1 a parc.č. 4460/1 vše v k. ú. 

Poruba-Sever za účelem umístění a provozování plakátovacích sloupů pro městský obvod 

Poruba, pod číslem 018 

  

 
RM_M 58 
Návrh na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Ostravy zkráceným 
postupem 
  
Usnesení číslo: 08598/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout na základě rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny Územního plánu 

Ostravy v usnesení č. 0799/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015, 1473/ZM1418/22 ze dne 

14.12.2016 a 1869/ZM1418/28 ze dne 20.9.2017 o pořizování Změny č. 2 Územního plánu 

Ostravy zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování               

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”) 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o ukončení pořizování změny Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 24, 51, 57, 

60, 64A, 64D, 64E, 64F, 64G, 64H, 64I, 64J, 64K, 64L dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o pozastavení pořizování změny územního plánu Ostravy v lokalitě č. 65 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o pořízení změny Územního plánu Ostravy u položek č. 161 a 169 zkráceným 

postupem podle § 55a stavebního zákona dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout na základě § 43 odst. 3 stavebního zákona v rámci změny č. 2 Územního plánu 

Ostravy doplnit prvky regulačního plánu v území vymezeném v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit obsah návrhu Změny č. 2 Územního plánu Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout rozdělit položky Změny č. 2 Územního plánu Ostravy do dvou samostatných změn 

2a, 2b dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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8) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí materiál o pořízení změny č. 2 Územního plánu 

Ostravy zkráceným postupem, o jejím obsahu a rozdělení do dvou samostatných změn dle 

bodů  1), 3), 4), 5) a 6) tohoto usnesení a o ukončení pořizování změny územního plánu dle 

bodu  2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 07.03.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 2 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů          
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace              
v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 08599/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 1789/ZM1418/27 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Ostravy                

v celkové výši 235 000 Kč fyzickým osobám uvedeným ve smlouvách v přílohách                    

č. 1 a 2 předloženého materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” a o uzavření příslušných 

smluv o zápůjčce dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava 

a shora uvedenými fyzickými osobami 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

 

- snižují neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu: 

 

§ 3713, pol. 5660, ORJ 190 .................................................... o 235 tis. Kč 
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- zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu: 

§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 .................................................... o 235 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 7 
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji                             
na spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji - 2. výzva” 
  
Usnesení číslo: 08600/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 1684/ZM1418/26 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 228 768 Kč           

za účelem spolufinancování výměny kotlů v rámci projektu “Kotlíkové dotace                           

v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy           

č. 2 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, 

IČO: 708 90 692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje: 
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§ 3713, pol. 5909, ORJ 190 ........................................................ o 229 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery: 

§ 3713, pol. 6342, ORJ 190 ........................................................ o 229 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 32 
Podnět občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08601/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost občana statutárního města Ostravy, aby zastupitelstvo města projednalo jeho návrh 

změny obecně závazné vyhlášky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit návrh odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k projednání žádost občana statutárního města Ostravy dle 

bodu 1) tohoto usnesení a schválení odpovědi dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 48 
Návrh na vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci zahrady 
dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě - Porubě 
  
Usnesení číslo: 08602/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o objednání projektové dokumentace na rekonstrukci zahrady  dětského rehabilitačního 

stacionáře v Ostravě - Porubě u Ing. Magdy Cigánkové Fialové, IČO: 69221189, se sídlem 

Bukovanského 2089/37, 710 00 Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 120 395 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: 05.03.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Obnova výpočetní techniky“ poř. č. 37/2018 
  
Usnesení číslo: 08603/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku výpočetní 

techniky v objemu 280 ks osobních počítačů a 224 ks monitorů v rozsahu dle předloženého 

materiálu 
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2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

 

členové: 

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

2. Ing. Mgr. Pavlína Durasová - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

3. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

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

2. Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

3. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

 

členové: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

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

3. Ing. Mgr. Pavlína Durasová - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

4. Ing. Marek Kaňák - OVANET a.s. 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

3. Bc. Helena Tichavská, MPA -  odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

4. Ing. Michal Hrotík - OVANET a.s. 

5. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2018 

 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: 30.06.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 45 
Úprava rozpočtu r. 2018 
  
Usnesení číslo: 08604/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí 

a) výnosu z prodeje podílových listů sníženého o související náklady ve výši                            

Kč 1 580,51 městskému obvodu Slezská Ostrava za vypravení sociálního pohřbu zemřelému 

b) finančních prostředků ve výši 2 693 tis.Kč městskému obvodu Nová Ves na akci 

“Parkoviště na ulici Na Lánech” 

  

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 6310, pol. 2149, ORJ 120 o 3 tis.Kč (C.1.) 

- neinvestiční transfery přijaté ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13010 o 3 828 tis.Kč (A.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
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na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 264 tis.Kč (A.1.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 327 tis.Kč (E.1.) 

- běžné výdaje 

(A.2.) na ORJ 130, § 4339, ÚZ 13010, pol. 5133 o 6 tis.Kč 

                                                              pol. 5136 o 25 tis.Kč 

                                                              pol. 5137 o 50 tis.Kč 

                                                              pol. 5167 o 30 tis.Kč 

                                                              pol. 5173 o 56 tis.Kč 

          na ORJ 133, § 4339, ÚZ 13010, pol. 5137 o 40 tis.Kč 

          na ORJ 135, § 4339, ÚZ 13010, pol. 5011 o 1 700 tis.Kč 

                                                              pol. 5021 o 100 tis.Kč 

                                                              pol. 5031 o 578 tis.Kč 

                                                              pol. 5032 o 153 tis.Kč 

          na ORJ 180, § 4339, ÚZ 13010, pol. 5139 o 40 tis.Kč 

                                                              pol. 5164 o 50 tis.Kč  

                                                              pol. 5166 o 40 tis.Kč 

                                                              pol. 5167 o 350 tis.Kč 

                                                              pol. 5169 o 400 tis.Kč 

                                                              pol. 5175 o 30 tis.Kč 

                                                              pol. 5499 o 144 tis.Kč 

                                                              pol. 5909 o 13 512 tis.Kč   

(B.1.) na ORJ 135, § 4349, org. 93000001, ÚZ 104513013, pol. 5021 o 151 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 38 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 14 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5021 o 18 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 5 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 2 tis.Kč    

                                                                      ÚZ 104107601, pol. 5021 o 9 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 3 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 1 tis.Kč 

           na ORJ 270, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 760 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 190 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 69 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 104113013, pol. 5011 o 90 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5031 o 23 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 9 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 104107601, pol. 5011 o 45 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5031 o 12 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 5 tis.Kč 

                                              org. 93000001, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 86 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5031 o 22 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 8 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104113013, pol. 5011 o 11 tis.Kč 
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                                                                                                  pol. 5031 o 3 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5032 o 1 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104107601, pol. 5011 o 6 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5031 o 2 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5032 o 1 tis.Kč 

                  ORJ 180, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5132 o 22 tis.Kč         

                                                                                                  pol. 5164 o 17 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5167 o 127 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5169 o 22 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 104113013, pol. 5132 o 3 tis.Kč 

                                                                                                   pol. 5164 o 2 tis.Kč 

                                                                                                   pol. 5167 o 10 tis.Kč 

                                                                                                   pol. 5169 o 3 tis.Kč 

                                                                          ÚZ104107601, pol. 5132 o 2 tis.Kč 

                                                                                                   pol. 5164 o 1 tis.Kč 

                                                                                                   pol. 5167 o 6 tis.Kč 

                                                                                                   pol. 5169 o 2 tis.Kč 

na § 6310, pol. 5179, ORJ 120 o 1 tis.Kč (C.1.) 

na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 400 tis.Kč (C.2.) 

na § 6409, pol. 5363, ORJ 120 o 7 tis.Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3315, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 1080, org. 8156 o 1 000 tis.Kč (C.4.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 503 o 2 tis.Kč (C.1.) 

                                   ORJ 120, ÚZ 3500, org. 614 o 2 693 tis.Kč (C.6.)             

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 264 tis.Kč (A.1.) 

z v y š u j e  

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 13010 o 13 476 tis.Kč 

(B.1.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 104513013 o 1 526 tis.Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 180 tis.Kč  

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 327 tis.Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 
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- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7601 o 95 tis.Kč (B.1.) 

na § 3799, pol. 5169, ORJ 190 o 400 tis.Kč (C.2.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 7 tis.Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 1 000 tis.Kč (C.4.) 

                                   ORJ 230 o 2 693 tis.Kč (C.6.) 

 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 503 o 2 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx o 2 tis.Kč 

 

Městský obvod Nová Ves (C.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 614 o 2 693 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Parkoviště na ulici Na Lánech 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1400008000000 o 2 693 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 47 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti 
příspěvkových organizací zřízených SMO za rok 2017 - časový 
harmonogram a složení hodnotících komisí 
  
Usnesení číslo: 08605/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 08361/RM1418/116 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
časový harmonogram konání komisí hodnotících hospodaření a činnost příspěvkových 

organizací za rok 2017 
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2) souhlasí 

  
se složením hodnotících komisí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Zabezpečení statické dopravy na Smetanově náměstí a na ulici 
Poděbradova 
  
Usnesení číslo: 08606/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření příkazní smlouvy na organizaci a zajišťování provozu parkovacích ploch                       

na Smetanově náměstí a na ul. Poděbradova se společností Ostravské komunikace, a.s.,           

se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 25396544, na dobu 

neurčitou, 

 

za odměnu nejvýše přípustnou 181.000,- Kč bez DPH / 1 měsíc 

  

 
RM_M 3 
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 
  
Usnesení číslo: 08607/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí mezi 

statutárním městem Ostrava a Mendelovou střední školou, Nový Jičín, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Divadelní 138/4, 741 01 Nový Jičín, IČO 00845027, dle přílohy                 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Kácení dřevin, skupin dřevin, keřů a souvislých porostů na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08608/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením: 

a) 6 ks dubů o obvodu kmene 116 cm, 131 cm, 90 cm, 83 cm, 62 cm a 77 cm, 

rostoucích na pozemku parc. č. 793/165 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) 6 ks bříz o obvodu kmene 88 cm, 113 cm, 79 cm, 35 cm, 91 cm a 66 cm, 

1 ks topolu o obvodu kmene 85 cm, 

rostoucích na pozemku parc. č. 1017 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bartovice, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) stromů, skupin stromů, souvislých porostů a keřů v počtu 212 položek, 

rostoucích na pozemku parc. č. 213/1 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku parc. č. 213/16 - 

ostatní plocha, jiná plocha, pozemku parc. č. 213/22 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku 

parc. č. 213/23 - ostatní plocha jiná plocha, pozemku parc. č. 214/10 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace, pozemku parc. č. 225/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku                

parc. č. 3466/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku parc. č. 3465/8 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

d) zapojené skupiny dřevin vrby, břízy a růže o ploše 3 185 m2, 

rostoucí na pozemku parc. č. 1122/22 - orná půda v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice dle přílohy            

č. 4 předloženého materiálu 

e) zapojené skupiny 6 ks třešní o obvodu kmene 31 cm, 31 cm, 31 cm, 31 cm, 47 cm a 63 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 356/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

1 ks ořešáku o obvodu kmene 157 cm, rostoucího na pozemku parc. č.  539 - ostatní plocha, 

jiná plocha, 

zapojené skupiny keřů třešně, bezu a javoru o ploše 115 m2, rostoucí na pozemku                     

parc. č. 414/12 - ostatní plocha, zeleň a pozemku parc. č. 539 - ostatní plocha, jiná plocha, 

vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

f) 76 ks listnatých dřevin a souvislých keřových porostů o ploše 3 645 m2, 

rostoucích na pozemku parc. č. 1779 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava         

a pozemku parc. č. 3637/3 - ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

g) s prodejem dřevní hmoty o objemu cca 18 m3 dle bodu 1f) tohoto materiálu za cenu v místě 

a čase obvyklou 25 531,-Kč včetně DPH, stanovenou Ostravskými městskými lesy                    
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a zelení, s.r.o. společnosti DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., Jahodová 782, 725 29  

Ostrava - Petřkovice, IČO: 26825261, zastoupené jednatelem Bohuslavem Dvořákem 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil: 

a) souhlasy s kácením dřevin, skupin dřevin, keřů a souvislých porostů a s podáním žádostí                

o zahájení řízení o povolení kácení dřevin, skupin dřevin, keřů a souvislých porostů a vydání 

rozhodnutí příslušným správním orgánem dle bodu 1a) až 1f) tohoto usnesení 

 

b) prodej dřevní hmoty dle bodu 1g) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů a k prodeji dřevní hmoty dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Zpracování projektové dokumentace pro realizaci “výměny 
silnoproudých rozvodů elektroinstalace, vnitřních rozvodů vodovodu             
a kanalizace vč. výměny zařizovacích předmětů v objektu Ludvíka 
Podéště 1874 v Ostravě Porubě” 
  
Usnesení číslo: 08609/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti firmě Ing. Dušan Boucný, Plk. Rajmunda 

Prchaly 4458/115, 708 00  Ostrava, IČO: 16646282, na zpracování projektové dokumentace 

pro realizaci “výměny silnoproudých rozvodů elektroinstalace, vnitřních rozvodů vodovodu           

a kanalizace vč. výměny zařizovacích předmětů v objektu Ludvíka Podéště 1874 v Ostravě 

Porubě”, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši  76 230,-- Kč včetně DPH 
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2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Výměna bezpečnostního systému v budovách PIANO 
a TANDEM v areálu MSIC”, poř. č. 60/2018 
  
Usnesení číslo: 08610/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

 

- sníží rozpočtová rezerva 

na ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o 873 tis. Kč 

 

- zvýší běžné výdaje 

na ORJ 136, § 3639, pol. 5171 o 873 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu k poskytnutí 

dodávek, prací a služeb nezbytných pro výměnu elektronického bezpečnostního  systému           

v budovách PIANO a TANDEM v areálu Moravskoslezského informačního centra, a.s.,            

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

KELCOM International OSTRAVA, spol. s r.o. 

se sídlem: Daliborova 683/42, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 47666234 

 

za cenu nejvýše přípustnou 720.782,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 46 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 5/2017 a návrh Pravidel pro výběr společenských                    
a kulturních akcí, při nichž může být prostřednictvím příslušné obecně 
závazné vyhlášky zkrácena doba nočního klidu a pro stanovení 
časového rámce omezení doby nočního klidu v době jejich konání (dále 
jen “Pravidla”) 
  
Usnesení číslo: 08611/RM1418/119 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Pravidla pro výběr společenských a kulturních akcí, při nichž může být prostřednictvím 

příslušné obecně závazné vyhlášky zkrácena doba nočního klidu a pro stanovení časového 

rámce omezení doby nočního klidu v době jejich konání 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

a) vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

5/2017, o nočním klidu 

 

b) vzít na vědomí Pravidla pro výběr společenských a kulturních akcí, při nichž může být 

prostřednictvím příslušné obecně závazné vyhlášky zkrácena doba nočního klidu a pro 

stanovení časového rámce omezení doby nočního klidu v době jejich konání 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení  s úpravou zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 


