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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 25.07.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

06851/RM1418/99 RM_M 0 Schválení programu 99. schůze rady města konané 

dne 25.07.2017 

35 

06852/RM1418/99 RM_M 48 Projednání žádosti o podporu projektu 

“Rekonstrukce a modernizace odborných učeben 

Základní školy Ostrava-Michálkovice” 

50 

06853/RM1418/99 RM_M 90 Schválení přípravy projektu a podání žádosti           

o dotaci pro projekt s názvem “Rekonstrukce 

sportovního areálu” v rámci výzvy Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy 

50 

06854/RM1418/99 RM_M 91 Schválení projektu, přijetí dotace z Operačního 

programu Zaměstnanost na projekt „Posílení 

strategického a finančního řízení a rozvoj lidských 

zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba” 

50 

06855/RM1418/99 RM_M 103 Žádost MOb Mariánské Hory a Hulváky o souhlas 

s přijetím dotace z dotačního programu 

“Bezpečnostní dobrovolník pro rok 2017” 

vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR za účelem 

podpory širšího zapojení veřejnosti do 

zabezpečování veřejného pořádku na místní 

úrovni 

50 

06856/RM1418/99 RM_M 104 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci – 

rekuperace tepla pro ZŠ Gen. Janka v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, výzva         

č. 70 

50 

06857/RM1418/99 RM_M 107 Schválení přípravy projektu a podání žádosti o 

dotaci pro projekt s názvem “Kontejnerové zázemí 

včetně sociálního zařízení na sportovišti” v rámci 

výzvy Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy 

50 

06858/RM1418/99 RM_M 9 Zprávy ze zahraničních pracovních cest pana 

Marka Pokorného, ředitele příspěvkové 

organizace PLATO Ostrava, do Řecka (Atény)   

ve dnech 05.–08.04.2017, do Itálie (Benátky)           

ve dnech 09.-13.05.2017, do SRN (Kassel)           

ve dnech 07.-09.06.2017 

42 

06859/RM1418/99 RM_M 47 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava            

za měsíc červen 2017 

25 

06860/RM1418/99 RM_M 80 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě          

č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací mezi statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 a společnosti OVANET 

a. s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, 

IČO: 25857568 
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06861/RM1418/99 RM_M 4 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana 

Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do Bulharska (Ruse)          

ve dnech 25.-29.07.2017 

01 

06862/RM1418/99 RM_M 52 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, 

do Izraele (Tel Aviv) ve dnech 8.-14.9.2017 

01 

06863/RM1418/99 RM_MZP 4 Další postup ve věci exekučního řízení Günter 

Steuer 

28 

06864/RM1418/99 RM_M 46 Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu - 

výzva společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. k 

zaplacení části kupní ceny a smluvních pokut, 

návrh na rozšíření žaloby proti žalovanému 

AMÁDEUS REAL, a.s. 2017 

28 

06865/RM1418/99 RM_M 81 Návrh na stanovení termínů zasedání 

zastupitelstva města a schůzí rady města na            

1. pololetí roku 2018 

28 

06866/RM1418/99 RM_M 82 Předžalobní výzva - cyklostezka na ulici Srbská 28 

06867/RM1418/99 RM_M 5 Smlouva o převodu dokumentů k žádosti o 

finanční podporu a Dohoda o postoupení části 

Smlouvy příkazní na zajištění služeb č. 

0970/2017/OSR ze dne 3. 4. 2017 

38 

06868/RM1418/99 RM_M 12 Poznávací cesta zahraničních novinářů a 

odborníků během Colours of Ostrava a Crossroads 

38 

06869/RM1418/99 RM_M 15 Ukončení realizace projektu “Ekotermo II A 

Ostrava” spolufinancovaného z Operačního 

programu Životní prostředí 

38 

06870/RM1418/99 RM_M 16 Zajištění bezpečnosti účastníků konference WHO 

- oprava objednávky 

38 

06871/RM1418/99 RM_M 53 Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. - návrh změny   

v předsednictvu spolku 

38 

06872/RM1418/99 RM_M 72 Návrh na účast statutárního města Ostravy na 

mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí MIPIM 2018 v Cannes 

38 

06873/RM1418/99 RM_M 92 ITI ostravské aglomerace - změna výzvy k 

předkládání projektových záměrů, Interní postupy 

nositele ITI 

38 

06874/RM1418/99 RM_M 56 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162 

40 

06875/RM1418/99 RM_M 57 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů            

do vlastnictví právnické osoby Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162 
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06876/RM1418/99 RM_M 105 Návrh na změnu podmínek pro čerpání účelového 

neinvestičního příspěvku poskytnutého Městské 

nemocnici Ostrava, příspěvková organizace             

a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku 

40 

06877/RM1418/99 RM_M 58 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 

právnické osoby Dětské centrum Domeček, 

příspěvková organizace, IČO 70631956 

40 

06878/RM1418/99 RM_M 59 Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické 

osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, IČO 70631956 

40 

06879/RM1418/99 RM_M 60 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů            

do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 

40 

06880/RM1418/99 RM_MZP 1 Návrh na jmenování Mgr. Jana Seidlera ředitelem 

Domova Korýtko, příspěvková organizace, se 

sídlem Petruškova 6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 

IČO: 70631867 

86 

06881/RM1418/99 RM_M 7 Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace   

v oblasti zdravotnictví z rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

86 

06882/RM1418/99 RM_M 93 Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci 86 

06883/RM1418/99 RM_M 69 Žádost Národního divadla moravskoslezského,           

p. o., o poskytnutí účelového investičního 

příspěvku na rekonstrukci pavilonu G na Černé 

louce včetně vybavení jevištními technologiemi 

42 

06884/RM1418/99 RM_M 70 Zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz 

městským příspěvkovým organizacím z oblasti 

kultury na krytí dopadů legislativní změny na 

osobní náklady 

87 

06885/RM1418/99 RM_M 85 Renovace uměleckých děl 87 

06886/RM1418/99 RM_M 54 Poskytnutí finančních prostředků partnerům 

projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 

ve městě Ostrava II na krytí spoluúčasti 

91 

06887/RM1418/99 RM_M 78 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací Ostravské univerzitě a Vysoké škole báňské 

- Technické univerzitě Ostrava 

91 

06888/RM1418/99 RM_VZ 27 Veřejná zakázka “Demografická studie”, poř.           

č. 118/2017 

91 

06889/RM1418/99 RM_MZP 3 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

90 

06890/RM1418/99 RM_M 30 Návrh na vydání souhlasu s realizací stavby 

zpevněné plochy a návrh na vydání souhlasu            

s umístěním stožárů veřejného osvětlení na 

pozemcích města 

08 

06891/RM1418/99 RM_M 31 Návrh na souhlas s realizací stavby na pozemcích 

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

a v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 
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06892/RM1418/99 RM_M 32 Návrh na přijetí prohlášení společnosti Elektro 

MAR a.s. 

08 

06893/RM1418/99 RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě         

o zřízení služebnosti s fyzickou osobou pro 

budoucího oprávněného statutární město Ostrava 

08 

06894/RM1418/99 RM_M 34 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení VN,NN a uzavření smlouvy        

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene          

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

06895/RM1418/99 RM_M 35 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv          

o zřízení služebností s fyzickými a právnickou 

osobou 

08 

06896/RM1418/99 RM_M 36 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, uzavření smluv o zřízení věcných 

břemen s OVANET a.s., Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., Ostravská logistická centrála 

a.s., UPC Česká republika, s.r.o. 

08 

06897/RM1418/99 RM_M 37 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení VN 22 kV, uzavření smlouvy  

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene          

a smlouvy o zřízení věcného břemene k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

06898/RM1418/99 RM_M 38 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s., jako investorem, 

pro oprávněného statutární město Ostrava 

08 

06899/RM1418/99 RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  

k pozemkům ve vlastnictví Ředitelství silnic            

a dálnic, pro Statutární město Ostrava 

08 

06900/RM1418/99 RM_M 40 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv      

o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní 

podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - 

stavební a báňská a.s. 

08 

06901/RM1418/99 RM_M 41 Návrh na přijetí daru vodovodního řadu v k. ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava a uzavření 

darovací smlouvy s dárci a uzavření smluv             

o zřízení služebnosti s vlastníky 

08 

06902/RM1418/99 RM_M 42 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci        

v  k. ú. Mošnov, obec Mošnov a návrh na záměr 

města nesměnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 
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06903/RM1418/99 RM_M 43 Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

06904/RM1418/99 RM_M 44 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy a záměr pronájmu 

vodohospodářské stavby 

08 

06905/RM1418/99 RM_M 45 Bezúplatné nabytí motorového vozidla a uzavření 

smlouvy o bezúplatném převodu 

08 

06906/RM1418/99 RM_M 62 Návrh na souhlas s umístěním sídla společností  

do budovy v areálu VTPO (k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava) a návrh na souhlas s umístěním sídla 

společnosti do budovy Radnice města Ostravy 

(k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) a návrh   

na zrušení usnesení rady města 

08 

06907/RM1418/99 RM_M 63 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě          

do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 

s fyzickou osobou. 

08 

06908/RM1418/99 RM_M 64 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv          

o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 

státutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, a v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro 

společnost CROMODORA WHEELS s.r.o.          

a společnost CTP Property XIV, spol. s r.o. 

08 

06909/RM1418/99 RM_M 65 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro 

společnost GasNet, s.r.o. 

08 

06910/RM1418/99 RM_M 66 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu v domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-

Bělský Les 

08 

06911/RM1418/99 RM_M 67 Návrh na souhlas s trvalým odnětím části 

pozemků v k. ú. Lhotka u Ostravy, Hrabůvka            

a Hošťálkovice, obec Ostrava 

08 

06912/RM1418/99 RM_M 68 Nesouhlas s trvalým vynětím části pozemku           

v k. ú. Poruba, obec Ostrava a návrh na záměr 

města pronajmout část pozemku v k. ú. Hrabová, 

obec Ostrava 

08 

06913/RM1418/99 RM_M 71 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

NN a VN k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

06914/RM1418/99 RM_M 86 Návrh na výpůjčku částí pozemku v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

06915/RM1418/99 RM_M 87 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

dodatků k nájemním smlouvám na nemovitosti        

v k.ú. Poruba, obec Ostrava pro městský obvod 

Poruba. 

08 
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06916/RM1418/99 RM_M 88 Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu 

do části pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. 

Pustkovec, obec Ostrava, pro společnost Asko 

Invest Tschechien s.r.o., návrh na souhlas                    

s napojením nově budované inženýrské sítě           

a s umístěním nově budované inženýrské sítě           

do pozemků ve vlastnictví SMO v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov, pro společnost MAHLE Behr 

Ostrava s.r.o. 

08 

06917/RM1418/99 RM_M 94 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 

NN 0,4 kV a podzemního vedení VN 22 kV          

a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. 

08 

06918/RM1418/99 RM_M 95 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

smlouvy o nájmu nebytových prostor v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava pro městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

06919/RM1418/99 RM_M 97 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky a části 

pozemků v k.ú. Svinov, obec Ostrava. Návrh         

na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

06920/RM1418/99 RM_M 98 Návrh na souhlas se změnou stavby bytového 

domu E budovaného v rámci stavby “Nová 

Karolina - II. etapa - 2. část” na pozemku            

ve vlastnictví města v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, Souhlas s provozem bezpilotního 

letounu 

08 

06921/RM1418/99 RM_M 99 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k.ú. 

Moravská Ostrava), návrh na uzavření smlouvy      

o výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava) a informace  

o provedeném technickém zhodnocení (areál 

Městské nemocnice Ostrava) 

08 

06922/RM1418/99 RM_M 100 Návrh vypovědět nájemní vztah (k.ú. Moravská 

Ostrava), návrh na záměr města pronajmout části 

nemovitých věcí (k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. 

Poruba) 

08 

06923/RM1418/99 RM_M 102 Návrh na změnu usnesení č. 06593/RM1418/96  

ze dne 6. 6. 2017 a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy (k.ú. Zábřeh-VŽ) 

08 

06924/RM1418/99 RM_M 106 Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. 

Vítkovice) a návrh na uzavření smlouvy                      

o výpůjčce (k.ú. Slezská Ostrava) 

08 

06925/RM1418/99 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Výměna střešních oken           

na ul. Horní 102/3033 - II”, poř. č. 144/2017 
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06926/RM1418/99 RM_M 17 Návrh Dohody o poskytnutí součinnosti v rámci 

stavby “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace        

ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu 

ul. Českobratrská v úseku Nádražní - Sokolská 

třída, část 1. - ul. Českobratrská” 

05 

06927/RM1418/99 RM_M 20 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení v souvislosti s akcí ORG 

8127 Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice 

05 

06928/RM1418/99 RM_M 21 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

stavby “Cyklistická stezka Proskovická, Blanická” 

se společnosti HOCHTIEF CZ a.s. 

05 

06929/RM1418/99 RM_M 27 „Rekonstrukce vodojemu Hladnov B” Návrh         

na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

1301/2016/OI/VZKÚ 

05 

06930/RM1418/99 RM_M 28 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”  

a “Smluv o zřízení věcného břemene” v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

06931/RM1418/99 RM_M 29 Dohoda o ukončení smluvního vztahu 05 

06932/RM1418/99 RM_M 55 Návrh na uzavření smluv o věcných právech k 

pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými   

v kapitálovém rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

05 

06933/RM1418/99 RM_M 75 „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, 

Valchařská a Gorkého”, vypracování podkladů 

pro zadávací řízení na dodavatele stavby - 

vystavení objednávky 

05 

06934/RM1418/99 RM_M 76 „Rekonstrukce kanalizace v ul. Mitrovická 

č.p.213-205 v Ostravě - Staré Bělé”. Návrh           

na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

2928/2016/OI/VZKÚ 

05 

06935/RM1418/99 RM_M 84 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

a smlouvě mandátní č. 1343/2013/OI/LPO ze dne 

29.04.2013 

05 

06936/RM1418/99 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rozšíření VO Sládkova”, poř.  

č. 120/2017 

05 

06937/RM1418/99 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul.                   

Na Záhumení a ul. U Hůry”, poř. č. 132/2017 

05 

06938/RM1418/99 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Napojení objektu č. 164 

Pstružovská”, poř. č. 114/2017 

05 

06939/RM1418/99 RM_VZ 7 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní na dokončení přípravy stavby 

“Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice” 

05 

06940/RM1418/99 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Vodovod ul. P. Křičky”, poř.    

č. 130/2017 

05 

06941/RM1418/99 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Pustkovecká”, 

poř. č. 047/2017 

05 
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06942/RM1418/99 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Průzkum a zaměření objektů - 

ul. Nemocniční a Hornopolní”, poř. č. 127/2017 

05 

06943/RM1418/99 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v ul. U 

Jana”, poř. č. 135/2017 

05 

06944/RM1418/99 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Plošná kanalizace Michálkovice 

- pasport”, poř. č. 125/2017 

05 

06945/RM1418/99 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. Mitušova, 

Příborská a Foerstrova”, poř. č. 136/2017 

05 

06946/RM1418/99 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Pustkovecká 

(TDS+BOZP)”, poř. č. 124/2017 

05 

06947/RM1418/99 RM_VZ 19 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

“Doplnění VO oblast Požární” 

05 

06948/RM1418/99 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. 

Želazného”, poř. č. 134/2017 

05 

06949/RM1418/99 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Rekonstrukce stavidlové 

komory na odtoku do Odry”, poř. č. 133/2017 

05 

06950/RM1418/99 RM_VZ 23 Veřejná zakázka “Architekturní nasvětlení 

Sýkorova mostu”, poř. č. 61/2017 

05 

06951/RM1418/99 RM_VZ 24 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní v rámci vybudování stavby “Lokality pro 

bikesharing” 

05 

06952/RM1418/99 RM_VZ 25 Náhradní výsadba dřevin 05 

06953/RM1418/99 RM_VZ 26 Veřejná zakázka “SPZ Mošnov - autobusové 

zastávky Mobis, Behr”, poř. č. 86/2017 

05 

06954/RM1418/99 RM_VZ 32 Veřejná zakázka “Nové Lauby - zjišťovací 

archeologický výzkum”, poř. č. 159/2017 

05 

06955/RM1418/99 RM_M 19 Předchozí souhlas rady města k prodeji 

nemovitostí svěřených městským obvodům               

a  k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

06956/RM1418/99 RM_M 108 Rozhodnutí o námitce autorů návrhů č. 13               

k architektonicko-urbanistické soutěži na 

revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre 

Šrámka v Ostravě 

89 

06957/RM1418/99 RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace 

80 

06958/RM1418/99 RM_M 18 Návrh na vystavení objednávky na zajištění kosení 

nestandardních travnatých ploch v Bělském lese v 

majetku statutárního města Ostravy 

80 

06959/RM1418/99 RM_M 50 Návrh na uzavření Smlouvy č. 109PL8119_OV     

o způsobu užívání a podílu údržby v lesích 

zvláštního určení ve správě státního podniku Lesy 

České republiky na území statutárního města 

Ostravy 

80 

06960/RM1418/99 RM_VZ 28 Zadání veřejné zakázky na certifikaci systému 

environmentálního managementu dle normy ČSN 

EN ISO 14001:2016 

80 
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06961/RM1418/99 RM_M 51 Změna nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává 

tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 

10 

06962/RM1418/99 RM_M 23 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování 

elektronické spisové služby eSpis ve verzi lite        

s předmětnými organizacemi 

83 

06963/RM1418/99 RM_M 26 Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci GISMO 

mezi statutárním městem Ostrava a správcem 

inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s., IČO: 4519 3673 

83 

06964/RM1418/99 RM_VZ 4 Návrh smlouvy na zajištění přístupu uživatelů 

základních a mateřských škol zřizovaných 

statutárním městem Ostrava k aplikaci Řízení 

školy online 

83 

06965/RM1418/99 RM_VZ 9 Nákup tonerů 83 

06966/RM1418/99 RM_VZ 29 Návrh smlouvy na dodávku programového 

vybavení a poskytování služeb technické podpory 

eSpis LITE se společností ICZ a.s. 

83 

06967/RM1418/99 RM_VZ 30 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

technické podpory k produktům společnosti 

NetApp se společností CDC Data s.r.o. 

83 

06968/RM1418/99 RM_VZ 31 Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro 

projekty “Koncepce bydlení a její pilotní ověření 

ve městě Ostrava” a “Prevence ohrožení rodiny  

ve městě Ostrava” etapa 2 

83 

06969/RM1418/99 RM_M 14 Plná moc na inženýrskou činnost k návrhu na 

úpravu dopravního značení na veřejně přístupné 

účelové komunikace v lokalitě ulic Jantarová,      

K Šalamounu, Na Prádle, Na Karolíně a náměstí 

Biskupa Bruna 

09 

06970/RM1418/99 RM_M 22 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Ředitelství silnic a dálnic ČR na nadlimitní čištění 

komunikací 

09 

06971/RM1418/99 RM_M 25 Neposkytnutí dotace Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje, z. s. na zabezpečení 

konference TRANSPORT 

09 

06972/RM1418/99 RM_VZ 8 Uzavření dodatku ke smlouvě na zpracování 

investičního záměru stavby “Parkoviště Hlubina” 

09 

06973/RM1418/99 RM_M 3 Návrh na uzavření Přílohy Rámcové smlouvy        

o platebních a bankovních službách s PPF bankou, 

a.s. pro zřízení termínovaného vkladu na 24 

měsíců 

07 

06974/RM1418/99 RM_M 61 Prodej podílových listů investiční společnosti 

Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR 

nabytých po Pxxxx Mxxxxx 

07 

06975/RM1418/99 RM_M 83 Úprava rozpočtu r. 2017 

 

07 

06976/RM1418/99 RM_M 89 Úprava rozpočtu 

 

07 
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06977/RM1418/99 RM_M 1 Návrh na schválení výpůjčky archiválií 

statutárnímu městu Ostrava – městskému obvodu 

Hrabová 

26 

06978/RM1418/99 RM_M 2 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválie 

s Muzeem umění Olomouc pro výstavu 

26 

06979/RM1418/99 RM_MZP 2 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 

majetkového k 1.8.2017 

36 

06980/RM1418/99 RM_M 77 Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe 

studentů fakulty 

36 

06981/RM1418/99 RM_M 24 Návrh na naložení s přebytečným a 

neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

06982/RM1418/99 RM_M 6 Žádost Ing. Jxxxx Pxxxx o prominutí poplatku  za 

parkování osobního vozidla na záchytném 

parkovišti 

84 

06983/RM1418/99 RM_M 8 Sleva z poplatku za pronájem vodohospodářské 

infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov v roce 

2017 pro Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. 

84 

06984/RM1418/99 RM_M 10 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

06985/RM1418/99 RM_M 11 Návrh na nesouhlas a souhlasy ke stavbám            

na pozemcích v katastrálních územích obce 

Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

06986/RM1418/99 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na dodávku a montáž klimatizace pro školící 

místnost 406 Nové radnice firmě uvedené v bodě 

1) předloženého návrhu usnesení 

84 

06987/RM1418/99 RM_VZ 10 Návrh Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné 

zakázce na poskytování mobilních 

telekomunikačních služeb pro statutární město 

Ostrava, právnické osoby zřízené a založené 

statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými 

obvody 

84 

06988/RM1418/99 RM_M 79 Návrh na úpravu organizační struktury odboru 

dopravně správních činností Magistrátu města 

Ostravy a Organizačního řádu magistrátu 

28 

06989/RM1418/99 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Jazykové kurzy”, poř. č. 

105/2017 

22 

06990/RM1418/99 RM_ORG 1 Schválení termínu 22. mimořádné schůze rady 

města dne 14.08. 2017 

28 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 96 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4173/7 v 

k.ú. Moravská Ostrava 

08 
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  RM_M 73 Dohoda o narovnání smluvního vztahu 

 

05 

  RM_M 49 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na realizaci 

projektu “Výsadba zeleně na pozemku svěřeném 

Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové 

org.” 

80 

  RM_M 101 Návrh na záměr města pronajmout části 

nemovitých věcí v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

  RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Zvýšení propustnosti křižovatek 

v Ostravě” 

09 

  RM_M 74 Poskytnutí účelového neinvestičního transferu z 

Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Polanka nad Odrou na 

realizaci projektu “IZOLAČNÍ ZELEŇ - Polanka 

nad Odrou” 

80 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Oprava rozpočtového opatření v bodě 3) usn.č. 

06815/RM1418/98 

07 

  
RM_M 0 
Schválení programu 99. schůze rady města konané dne 25.07.2017 
  
Usnesení číslo: 06851/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 99. schůze rady města konané dne 25.07.2017 

  

 
RM_M 48 
Projednání žádosti o podporu projektu “Rekonstrukce a modernizace 
odborných učeben Základní školy Ostrava-Michálkovice” 
  
Usnesení číslo: 06852/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci projektu pod názvem “Rekonstrukce    
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a modernizace odborných učeben Základní školy Ostrava-Michálkovice” v rámci výzvy č. 66 - 

Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI z Integrovaného regionálního 

operačního programu. 

  

2) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu s celkovými 

výdaji ve výši 4 029 545 Kč a v roce 2018 zajištění předfinancování ve výši 3 626 591 Kč, 

přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování ve výši 404 805 Kč. 

  

3) žádá 

  
městský obvod Michálkovice 

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

v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 29.09.2017 

 starosta městského obvodu Michálkovice  

  
 

RM_M 90 
Schválení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt            
s názvem “Rekonstrukce sportovního areálu” v rámci výzvy 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
  
Usnesení číslo: 06853/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci pro projekt “Rekonstrukce sportovního areálu” 

městského obvodu Polanka nad Odrou ke spolufinancování v rámci Státní podpory sportu 

2017/2018 Programu 133 530 - Podpora materiálně technické základny sportu, Podprogram 

133 D 531 

  

2) žádá 

  
městský obvod Polanka nad Odrou, jako nositele projektu 

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

a všech jejich příloh dle bodu 1) tohoto usnesení, v souladu s podmínkami výzvy Státní 

podpory sportu 2017/2018, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně      

o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 15.08.2017 

 starosta městského obvodu Polanka nad Odrou 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 17 252 tis. Kč 

- v roce 2018 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 15 526 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 

spolufinancování celkem ve výši6 356 tis. Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Polanka nad Odrou 

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

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

  

 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 15.08.2017 

 starosta městského obvodu Polanka nad Odrou 

  
 

RM_M 91 
Schválení projektu, přijetí dotace z Operačního programu 
Zaměstnanost na projekt „Posílení strategického a finančního řízení        
a rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba” 
  
Usnesení číslo: 06854/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03527/RM1418/53 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace ve výši 3 682 836,50 Kč z Operačního programu Zaměstnanost dle podmínek 

od poskytovatele Ministerstva práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 

01 Praha 2, IČO: 00551023 na projekt “Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj 

lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba” viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.08.2019 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 103 
Žádost MOb Mariánské Hory a Hulváky o souhlas s přijetím dotace          
z dotačního programu “Bezpečnostní dobrovolník pro rok 2017” 
vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR za účelem podpory širšího 
zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní 
úrovni 
  
Usnesení číslo: 06855/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05649/RM1418/82 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace ve výši 148.000 Kč ze státního rozpočtu ČR, z dotačního programu 

“Bezpečnostní dobrovolník pro rok 2017”, dle podmínek od poskytovatele, jímž je 

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7, IČ 000 07 064, na projekt „Zvyšování 

bezpečnosti v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky za přispění bezpečnostních 

dobrovolníků“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

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

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 26.09.2017 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 104 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci – rekuperace tepla pro 
ZŠ Gen. Janka v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva  
č. 70 
  
Usnesení číslo: 06856/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Operačního programu 

Životního prostředí, výzva č. 70, Prioritní osa 5, investiční priorita 1, SC 5.1 k projektu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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„Instalace nuceného větrání k rekuperaci tepla - ZŠ Gen. Janka 1208, Ostrava - Mariánské 

Hory” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

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

příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 70 v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

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

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 29.09.2017 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
3) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění financování projektu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 29.09.2017 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 107 
Schválení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt                     
s názvem “Kontejnerové zázemí včetně sociálního zařízení                             
na sportovišti” v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže                           
a tělovýchovy 
  
Usnesení číslo: 06857/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci pro projekt “Kontejnerové zázemí včetně 

sociálního zařízení na sportovišti” městského obvodu Pustkovec ke spolufinancování ze Státní 

podpory sportu 2017/2018 Programu 133 530 - Podpora materiálně technické základny sportu, 

Podprogram 133D 531 

  

2) žádá 

  
městský obvod Pustkovec 

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

a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami programu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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133 530  - Podpora materiálně technické základny sportu, Podprogram 133D 531 

  

 Vyřizuje: Stanislav Pyš, T: 15.08.2017 

 starosta městského obvodu Pustkovec 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 1 997 tis. Kč          

v roce 2018 na zajištění předfinancování projektu ve výši 1 500 tis. Kč, přičemž v této částce je 

obsaženo spolufinancování celkem ve výši 727 tis. Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Pustkovec 

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

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

  

 Vyřizuje: Stanislav Pyš, T: 31.08.2017 

 starosta městského obvodu Pustkovec 

  
 

RM_M 9 
Zprávy ze zahraničních pracovních cest pana Marka Pokorného, 
ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do Řecka (Atény)           
ve dnech 05.–08.04.2017, do Itálie (Benátky) ve dnech 09.-13.05.2017,  
do SRN (Kassel) ve dnech 07.-09.06.2017 
  
Usnesení číslo: 06858/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávy ze zahraničních pracovních cest pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové 

organizace PLATO Ostrava, do  Řecka (Atény) ve dnech 05.–08.04.2017, do Itálie (Benátky) 

ve dnech 09.-13.05.2017, do SRN (Kassel) ve dnech 07.-09.06.2017  

  

 
RM_M 47 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červen 2017 
  
Usnesení číslo: 06859/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc červen 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 80 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO           
o poskytování služeb elektronických komunikací mezi statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451   
a společnosti OVANET a. s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, 
IČO: 25857568 
  
Usnesení číslo: 06860/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  

Ostrava, IČO: 00845451 a společnosti OVANET a. s.,  Hájkova 1100/13, 702 00  Ostrava - 

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

  

 
RM_M 4 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, 
ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o., do Bulharska 
(Ruse) ve dnech 25.-29.07.2017 
  
Usnesení číslo: 06861/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do Bulharska (Ruse) ve dnech 25.-29.07.2017 za účelem členství           

v porotě mezinárodní dirigentské soutěže 

  

2) ukládá 

  
řediteli Národního divadla moravskoslezského, p.o. 

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

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Jiří Nekvasil, T: 29.08.2017 

 ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o. 

  
 

RM_M 52 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, do Izraele (Tel Aviv) ve dnech 8.-14.9.2017 
  
Usnesení číslo: 06862/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Izraele  (Tel 

Aviv) ve dnech 8.-14.9.2017 za účelem účasti na VI. české vodohospodářské  misi  

  

2) schvaluje 

  
úhradu finančních nákladů  dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve  znění  pozdějších 

 předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora  Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 10.10.2017 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_MZP 4 
Další postup ve věci exekučního řízení Günter Steuer 
  
Usnesení číslo: 06863/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zaslání předžalobní výzvy České kanceláři pojistitelů, IČO:70099618 , se sídlem Na Pankráci 

1724/129, 140 00 Praha 4-Nusle dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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o zaslání předžalobní výzvy fyzické osobě - bývalému soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši 

Vránovi, Exekutorského úřadu Přerov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o zaslání předžalobní výzvy společnosti WINRO, s.r.o., IČO:62300911 , se sídlem Opavská 

429, 747 31 Velké Hoštice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o zaslání předžalobní výzvy České republice (organizačním složkám státu), a to dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu - výzva společnosti 
AMÁDEUS REAL, a.s. k zaplacení části kupní ceny a smluvních pokut, 
návrh na rozšíření žaloby proti žalovanému AMÁDEUS REAL, a.s. 2017 
  
Usnesení číslo: 06864/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat společnost AMÁDEUS REAL, a.s., IČO: 272 41 131, se sídlem Dlouhá 13, 116 78 

Praha 1, k úhradě části kupní ceny a smluvních pokut za rok 2017 dle Kupní smlouvy                      

a smlouvy o předkupním právu ev. č. 1625/2009/LPO ze dne 29. 5. 2009, ve znění Dodatku            

č. 1, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
rozšířit žalobu proti žalovanému AMÁDEUS REAL, a.s., IČO: 272 41 131 se sídlem: Praha 1, 

Dlouhá 13, PSČ 116 78 vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod. sp. zn. 27C 204/2013    

o částku 20.564.003.80 Kč s příslušenstvím, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,              

za podmínky neuhrazení částek dle předžalobní výzvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 81 
Návrh na stanovení termínů zasedání zastupitelstva města a schůzí 
rady města na 1. pololetí roku 2018 
  
Usnesení číslo: 06865/RM1418/99 

(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, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termíny konání zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města na 1. pololetí roku 2018 dle 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 82 
Předžalobní výzva - cyklostezka na ulici Srbská 
  
Usnesení číslo: 06866/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
předžalobní výzvy Bytového družstva S 2729, se sídlem Srbská 273/27, Výškovice, 700 30 

Ostrava, IČO:  25382560, jenž jsou přílohou č. 1  a přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zaslání odpovědi Bytovému družstvu S 2729, se sídlem Srbská 273/27, Výškovice, 700 30 

Ostrava, IČO:  25382560, na předžalobní výzvy v příloze č. 1 a příloze č. 2 předloženého 

materiálu, a to dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 5 
Smlouva o převodu dokumentů k žádosti o finanční podporu a Dohoda 
o postoupení části Smlouvy příkazní na zajištění služeb                                  
č. 0970/2017/OSR ze dne 3. 4. 2017 
  
Usnesení číslo: 06867/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05909/RM1418/86 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o převodu dokumentů k žádosti o finanční podporu a Dohodu                    

o postoupení části Smlouvy příkazní na zajištění služeb č. 0970/2017/OSR ze dne 3. 4. 2017 

mezi statutárním městem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava a.s. se sídlem: Poděbradova 

494/2, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 61988987 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 12 
Poznávací cesta zahraničních novinářů a odborníků během Colours of 
Ostrava a Crossroads 
  
Usnesení číslo: 06868/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávek (1) souvisejích se zajištěním poznávací cesty v max. výši 110 000,- Kč 

vč. DPH pro zahraniční novináře během Colours of Ostrava; (2) na zajištění ubytování              

a cateringu ve výši 160 000,- Kč vč. DPH pro účastníky konference Crossroads 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

učinit všechny úkony potřebné k zajištění bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 15 
Ukončení realizace projektu “Ekotermo II A Ostrava” 
spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 06869/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 2806/ZM1014/35 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “Ekotermo II A Ostrava” spolufinancovaného           

z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu “Ekotermo II A Ostrava” dle podmínek stanovených ve Smlouvě 

č. 12115313 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a poskytovat 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a zaslat Státnímu fondu životního prostředí ČR - 

poskytovateli podpory monitorovací provozní zprávy o stavu a změnách projektu v období 

udržitelnosti projektu “Ekotemo II A Ostrava” dle podmínek stanovených ve Smlouvě                         

č. 12115313 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.11.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 16 
Zajištění bezpečnosti účastníků konference WHO - oprava objednávky 
  
Usnesení číslo: 06870/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 06569/RM1418/96 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
bod 1) svého usnesení č. 06569/RM1418/96 ze dne 6. 6. 2017 

  

2) rozhodla 

  
o navýšení objednávky č. 1864/2017/300 na 160 tis. Kč vč. DPH na zajištění bezpečnosti 

účastníků konference WHO  

  

 
RM_M 53 
Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. - návrh změny v předsednictvu spolku 
  
Usnesení číslo: 06871/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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na straně statutárního města Ostravy s odvoláním Ing. Michala Sládka z funkce člena 

předsednictva spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s., a to s účinností ode dne 01. 08. 2017 

  

2) schvaluje 

  
nominaci Gabriela Dudy, nar. XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXX XXXXXXX, do funkce člena předsednictva spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se zvolením Gabriela Dudy, XXXX XXX XXX XXXXX 

X XX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXX, do funkce člena 

předsednictva spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s., a to s účinností ode dne 01. 08. 2017 

  

 
RM_M 72 
Návrh na účast statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu 
nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2018 v Cannes 
  
Usnesení číslo: 06872/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr účasti statutárního města Ostravy na veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí MIPIM 2018 v Cannes 

  

2) souhlasí 

  
s pronájmem výstavní plochy pro statutární město Ostrava na veletrhu nemovitostí                     

a investičních příležitostí MIPIM 2018 v Cannes, konajícího se ve dnech 13.- 16. března 2018 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje 

rozhodl o uzavření smlouvy o pronájmu výstavní plochy na veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí MIPIM 2018 v Cannes konajícího se ve dnech 13. - 16. března 2018, formou 

vystavení objednávky s maximální výší plnění 2 mil. Kč bez DPH 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje připravit smlouvy o společném vystavování              

na veletrhu s městem Prahou a Brnem a tyto smlouvy předložit Radě města  

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.09.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
6) pověřuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

jednáním s potenciálními partnery o společné účasti v expozici statutárního města Ostravy           

na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2018 v Cannes 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.12.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 92 
ITI ostravské aglomerace - změna výzvy k předkládání projektových 
záměrů, Interní postupy nositele ITI 
  
Usnesení číslo: 06873/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 06826/RMm1418/20 
k usnesení č. 05490/RM1418/79 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu výzvy č. 10 k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 ITI ostravské 

aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 
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znění Interních postupů nositele ITI, verze 1.1 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit změnu výzvy č. 10 k předkládání projektových záměrů  pro opatření 2.3.1 ITI 

ostravské aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné          

a vývojové činnosti” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 26.07.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 56 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 06874/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

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

v celkové pořizovací  hodnotě 44 785 867,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předseda :   XXXX XXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX 

členové :     XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

                    XXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXX 

                    XXXX XXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX X 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX 
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                     Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise vyhotovit zápis o provedení likvidace movitého majetku dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 57 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162 
  
Usnesení číslo: 06875/RM1418/99 

(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: 11.08.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 105 
Návrh na změnu podmínek pro čerpání účelového neinvestičního 
příspěvku poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 
organizace a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku 
  
Usnesení číslo: 06876/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 06164/RM1418/90 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu podmínek pro čerpání účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého ve výši 

120.000,-- Kč Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, na realizaci akce 

“Odstranění havarijního stavu klima jednotky pro 2 chirurgické operační sály v pavilonu E4”  

a změnu termínu vyúčtování příspěvku dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 58 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické osoby Dětské 
centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 06877/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytných pohledávek právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 v celkové výši           

103 744,- Kč. 

  

 
RM_M 59 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Dětské 
centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 06878/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytné pohledávky právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, v celkové výši       

114 800,- Kč. 

  

 
RM_M 60 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,           IČO 
70631956 
  

(zn.předkl.) 
40 
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Usnesení číslo: 06879/RM1418/99 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 11.08.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na jmenování Mgr. Jana Seidlera ředitelem Domova Korýtko, 
příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 6, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO: 70631867 
  
Usnesení číslo: 06880/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 06042/RM1418/88 
  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
Mgr. Jana Seidlera, nar. XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XX XXX XX 

XXXXXXX,  ředitelem Domova Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 6, 

700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70631867 ode dne 1.10.2017 

  

2) schvaluje 

  
plat pro Mgr. Jana Seidlera, nar. XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XX XXX XXX 

XXXXXXX, jmenovaného ředitelem Domova Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem 

Petruškova 6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70631867 dle předloženého materiálu 
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RM_M 7 
Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace v oblasti zdravotnictví 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06881/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné účelové dotace HealthCare Institute, o.p.s., se sídlem Jižní 2256/5, 

700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 27003388, ve výši 40 tis. Kč na zabezpečení akce “Efektivní 

nemocnice 2017” a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace 

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

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

ostatní neinvestiční výdaje – předfinancování a spolufinancování DC Domeček 

§ 3529, pol. 5909, ÚZ 4245, ORJ 170                                   o 40 tis. Kč  

- zvyšují 

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – granty v oblasti zdravotnictví 

§ 3549, pol. 5221, ÚZ 7700, ORJ 170                                   o 40 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 93 
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci 
  
Usnesení číslo: 06882/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
86 
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k usnesení č. 04537/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě 

Ostrava (reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525) mezi Statutárním městem Ostrava,           

IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava a organizacemi: 

- Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, sídlo  Nemocniční 

898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

- Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, sídlo 

Bohumínská 1056/71,  710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

- Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, sídlo Sirotčí 

474/56, Ostrava – Vítkovice 

- Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, sídlo 

Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

- Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace, IČO 04187997, sídlo 

Zámostní 1126/31, 710 00 Slezská Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 69 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o poskytnutí 
účelového investičního příspěvku na rekonstrukci pavilonu G na Černé 
louce včetně vybavení jevištními technologiemi 
  
Usnesení číslo: 06883/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového investičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

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

IČO: 00100528, ve výši 910 tis. Kč na úhradu studie a PD stavebních úprav pavilonu G           

na Černé louce dle přílohy č. 2 s úpravou a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
- z v y š u j í 

investiční příspěvky na ORJ 160 
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na § 3311, pol. 6351, ÚZ 1080, org. 4234  o 910 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

kapitálové výdaje na ORJ 230 

na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080                   o 910 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele – zvýšení investičního příspěvku organizaci 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,   o 910 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

se zadáním a realizací veřejné zakázky Národním divadlem moravskoslezským, p.o.                

na pořízení jevištní technologie v maximální výši 21 000 tis.Kč a jejím finančním krytím         

z rozpočtu statutárního města Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 70 
Zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz městským příspěvkovým 
organizacím z oblasti kultury na krytí dopadů legislativní změny           
na osobní náklady 
  
Usnesení číslo: 06884/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz na rok 2017 na krytí dopadů legislativních změn 

na osobní náklady dle počtu zaměstnanců uvedených v důvodové zprávě uvedeným 

organizacím: 
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Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 8 078 tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  o 941 tis. Kč 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 799 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,  o 2 007 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,  o 1 919 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  o 555 tis. Kč 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace, o 247 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o 604 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901               o 15 150 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160, 

§ 3311, pol. 5331, org. 4234   o  8 078 tis. Kč 

§ 3311, pol. 5331, org. 4240   o     941 tis. Kč 

§ 3311, pol. 5331, org. 4251   o     799 tis. Kč 

§ 3312, pol. 5331, org. 4212   o  2 007 tis. Kč 

§ 3314, pol. 5331, org. 4214   o  1 919 tis. Kč 

§ 3315, pol. 5331, org. 4215   o     555 tis. Kč 

§ 3315, pol. 5331, org. 4250   o     247 tis. Kč 

§ 3319, pol. 5331, org. 4254   o     604 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 8 078 tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  o 941 tis. Kč 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 799 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,  o 2 007 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,  o 1 919 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  o 555 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, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 34/132  

PLATO Ostrava, příspěvková organizace, o 247 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o 604 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 navýšení neinvestičních 

příspěvků na provoz organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 16 156 tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  o 1 882 tis. Kč 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 1 598 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,   o 4 014 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,  o 3 838 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,   o 1 110 tis. Kč 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace, o 494 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o 1 208 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 85 
Renovace uměleckých děl 
  
Usnesení číslo: 06885/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových transferů  městským obvodům v celkové výši 3.449.000,- Kč                

na renovaci uměleckých děl, z toho 

městskému obvodu Slezská Ostrava 2.002.000,- Kč (660.000,- Kč v roce 2017                           

a 1.542.000,- Kč v roce 2018); 

městskému obvodu Ostrava-Jih 447.000,- Kč; 

městskému obvodu Poruba 800.000,- Kč; 

dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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- s n i ž u j í 

kapitálové výdaje na ORJ 230 

na § 6409, pol. 6909 o  1.907 tis. Kč 

- z v y š u j í 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje, na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 503  o    660 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 504 o    447 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 505 o    800 tis. Kč 

městský obvod Slezská Ostrava 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 503, o 660 tis. Kč 

- zvýší 

běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 660 tis. Kč 

městský obvod Ostrava - Jih 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 504, o 447 tis. Kč 

- zvýší 

běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 447 tis. Kč 

městský obvod Poruba 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 505, o 800 tis. Kč 

- zvýší 

běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 800 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 poskytnutí neinvestičního 

 účelového transferu městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 1.302.000,- Kč a investičního 

účelového transferu městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 240.000,- Kč 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 54 
Poskytnutí finančních prostředků partnerům projektu Rozvoj rovného 
přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II na krytí spoluúčasti 
  
Usnesení číslo: 06886/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičních a neinvestičních účelových příspěvků partnerům projektu Rozvoj 

rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II dle  přílohy č.1 a přílohy č.2 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele: 

zvýšení neinvestičního příspěvku 

             Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, p.o.                                o     11 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

na § 3299, pol. 5901, ORG 100000000                                            o   470 tis. Kč 

- zvyšují 

investiční příspěvky na ORJ 140 

na § 3299, pol. 6351, ORG 100000000, UZ103107609                   o     15 tis. Kč 

neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

na § 3299, pol. 5331, ORG 100000000, UZ103107609                   o   444 tis. Kč             
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na § 3299, pol. 5331, ORG 82, UZ103107609                                 o     11 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 78 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací Ostravské 
univerzitě a Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06887/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ostravské univerzitě, IČO 61988987, se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská 

Ostrava a Přívoz, ve výši 130 tis. Kč na realizaci projektu “Práce s rodinou dítěte                        

s neuro-vývojovou poruchou I.,II.” a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 

Ostrava a výše uvedeným subjektem dle příloh č. 1 a  č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                            o 130 tis. Kč 

-zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 140 

na § 3299, pol. 5332                            o 130 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto 
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usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
4) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Vysoké škole 

báňské - Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, se sídlem 17. listopadu 2172/15,       

708 33 Ostrava-Poruba, ve výši 40 tis. Kč na realizaci projektu “40. výročí Ekonomické 

fakulty VŠB-TU Ostrava” a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a výše 

uvedeným subjektem dle příloh č. 1 a č. 3 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                     o 40 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 140 

na § 3299, pol. 5332                     o 40 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 27 
Veřejná zakázka “Demografická studie”, poř. č. 118/2017 
  
Usnesení číslo: 06888/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na zpracování demografické studie v rozsahu dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Sociotrendy s.r.o. 

Sídlo: Rooseveltova 95, 770 12 Olomouc 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 39/132  

IČO: 28630319 

za cenu nejvýše přípustnou 169.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_MZP 3 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06889/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na řádnou valnou hromadu obchodní 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, Ostrava-

Moravská Ostrava, IČO 64613895 hlasovat: 

A) PRO v bodech programu valné hromady číslo 1 a 2: 

1) Změny ve složení dozorčí rady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. dle přílohy                     

č. 2 předloženého materiálu 

2) Změna ceníku Tarifu integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS 

pro rok 2017, platné od 1.9.2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: JUDr. Lukáš Semerák, T: 29.08.2017 

 člen rady města 

  
 

RM_M 30 
Návrh na vydání souhlasu s realizací stavby zpevněné plochy a návrh 
na vydání souhlasu s umístěním stožárů veřejného osvětlení                 
na pozemcích města 
  
Usnesení číslo: 06890/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním 3 ks stožárů veřejného osvětlení včetně kabelové trasy a realizací stavby 

komunikace (výměnou asfaltového povrchu) v rámci akce “Regenerace sídliště Fifejdy II - XI. 

etapa” na části pozemku: 
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-  parc. č. 2202/11 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

dle koordinačního situačního výkresu a celkového situačního výkresu, které jsou přílohou č. 6 

předloženého materiálu 

pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

za předpokladu, že v rámci stavby nedojde k přímé kolizi s výsadbou zeleně na předmětném 

pozemku, který je součástí clony 4.31 a 4.32 v rámci projektu „Izolační zeleň města Ostravy – 

projekt 04“. Výsadba zeleně je spolufinancována Evropskou unií prostřednictvím Operačního 

programu Životní prostředí a vztahuje se na projekt IZO 04 udržitelnost do 12/2020 

  

 
RM_M 31 
Návrh na souhlas s realizací stavby na pozemcích v k. ú. Zábřeh-VŽ,           
v k. ú. Zábřeh nad Odrou a v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06891/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vydáním souhlasu k realizaci stavby “Souvislé údržby MK Svatoplukova, vč. části chodníku” 

na částech pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- na části pozemku p.p.č. 460/28 

- na části pozemku p.p.č. 1550 

vše v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

dle přiloženého zákresu, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu 

pro městský obvod Vítkovice 

  

2) souhlasí 

  
s revitalizací dětského hřiště v rámci stavby s názvem “Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb 

Ostrava-Jih”, která bude provedena na pozemku p.p.č. 1403/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

dle Dokumentace pro provedení stavby, která je přílohou č. 5 tohoto materiálu  

pro městský obvod Ostrava-Jih 

za splnění níže uvedené podmínky: 

- stavbou nebude dotčena zeleň (24 stromů opatřených kůly), vysázená v blízkosti plánované 

revitalizace dětského hřiště v rámci projektu “Revitalizace městské zeleně”, který 

byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního  programu Životní prostředí 
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a vztahuje se na něj udržitelnost do 15. 6. 2020 a postup bude koordinován s manažerkou 

předmětného projektu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním stavby  “Oplocení hřbitova v Ostravě - Svinově” na pozemku parc. č. 3073/8         

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

dle výkresu, který je přílohou č. 9 tohoto materiálu 

pro městský obvod Svinov 

za podmínky projednání přeložky veřejného osvětlení se společností Ostravské komunikace, 

a.s. 

  

 
RM_M 32 
Návrh na přijetí prohlášení společnosti Elektro MAR a.s. 
  
Usnesení číslo: 06892/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
prohlášení společnosti Elektro MAR a.s., se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec,          

IČO: 03915131 ze dne 11. 7. 2017 

  

2) souhlasí 

  
s postupem dle prohlášení, uvedeného v bodě 1) návrhu usnesení 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti     
s fyzickou osobou pro budoucího oprávněného statutární město 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06893/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

inženýrské sítě kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 ks stožárů k pozemku: 
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- p. p. č. 635/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, který vznikne 

oddělením z pozemku p. p. č. 635/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického 

plánu č. 2018-7/2016 vyhotoveného pro k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

- p. p. č. 585/24 - zahrada v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, s: 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN,NN  
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene          
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06894/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení VN a podzemního kabelového vedení NN             

v pozemcích: 

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

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

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

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

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

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

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

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

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 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, přel. VN+NNk, prodl. Místecká III. ŘSD” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení VN a podzemního kabelového vedení NN          

k částem pozemků: parc.č. 1519/40 - ostatní plocha, zeleň, 
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parc.č. 2407/1 - ostatní plocha, zeleň, 

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

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

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

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

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

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

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

za úplatu stanovenou dle zásad schválených radou města č. 03813/RM1418/57 ze dne 

3. 5. 2016 podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností      s 
fyzickými a právnickou osobou 
  
Usnesení číslo: 06895/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 1921/1, 

parc. č. 1921/2, oba v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti – zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné 

šachty k pozemku: 

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

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Ing. XXXXX XXXXXXXá, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXva, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 3205/13  

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné tubusové šachty a přípojky 

výtlačné kanalizace k pozemkům: 
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parc. č. 3188 – ostatní plocha, manipulační plocha 

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

parc. č. 821/1 – lesní pozemek, les jiný než hospodářský 

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

Ing. XXXXX XXXal, bydliště XXX XXXX XXX XX XXXXXXXice, 

Ing. XXXX XXXXXXXXvá, bydliště XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXuba, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 3205/2           

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné tubusové šachty a přípojky 

výtlačné kanalizace k pozemkům: 

parc. č. 3188 – ostatní plocha, manipulační plocha 

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

parc. č. 821/1 – lesní pozemek, les jiný než hospodářský 

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

XXX XXXX XXXXX XXXXXXX XSc., bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX X XXXXba, 

XXXX XXXXX XXXXXXXXvá, bydliště XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXuba, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 3205/13, 

parc. č. 3205/2, oba v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti – zřízení, provozování a údržby gravitační kanalizační přípojky k pozemku: 

parc. č. 821/1 – lesní pozemek, les jiný než hospodářský 

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

Ing. XXXXX XXXal, bydliště XXX XXXX XXX XX XXXXXXXXce, 

Ing. XXXX XXXXXXXXvá, bydliště XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
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XXXXba, 

Dr. XXXX XXXXX XXXXXXX XSc., bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXba, 

Ing. XXXXX XXXXXXXXvá, bydliště XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXba, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku p. p. č. 382/54           

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování 

a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty k pozemku: 

p. p. č. 382/85 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

manželé 

XXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

XXXXXva, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku p. č. st. 378            

v  k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování a 

údržby kanalizační a vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty, k pozemku: 

p. p. č. 1339/15 – orná půda 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s oprávněným: 

FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost, anglicky: FREE ZONE OSTRAVA INC. 

se sídlem č. p. 410, 742 51 Mošnov 

IČO 136 42 693, 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
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RM_M 36 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smluv o zřízení věcných 
břemen s OVANET a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
Ostravská logistická centrála a.s., UPC Česká republika, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06896/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 276/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 276/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3457/10 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3577/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3589/44 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 4246/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4246/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4246/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

v rámci stavby “Přeložení nadzemních tras: TRASA B - 2. část: úsek B - Vítkovická x MMO” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem 

pozemků: 

parc. č. 276/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 276/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3457/10 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3577/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3589/44 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 4246/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4246/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4246/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz,  702 00 Ostrava 
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IČO: 25857568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 802/11 - orná půda, 

p. p. č. 802/44 - orná půda, 

p. p. č. 802/70 - orná půda, 

p. p. č. 802/71 - orná půda, 

p. p. č. 802/73 - orná půda, 

p. p. č. 802/79 - orná půda, 

p. p. č. 802/80 - orná půda, 

p. p. č. 802/82 - orná půda, 

p. p. č. 813/18 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/45 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1274/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1290/1 - orná půda, 

p. p. č. 1290/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1290/8 - orná půda, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)     

č. 797/2, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)        

č. 797/5, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)         

č. 798/1, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)       

č. 798/4, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)      

č. 798/6, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)        

č. 798/7, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)        

č. 801/2, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)        

č. 1172/1, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)         

č. 1173, 

k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

za podmínky schválení výše uvedené smlouvy Správcem programu na podporu 

podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, kterým je ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

4) rozhodla 

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

veřejného osvětlení k pozemkům: 

p. p. č. 442/47 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 442/49 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 442/80 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s vlastníkem: 

Ostravská logistická centrála a.s. 

se sídlem 28. října 1610/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 27828221 

a s investorem: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

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

IČO: 65993390 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

p. p. č. 212/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Muglinov, 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. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN 22 
kV, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene            
a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 06897/RM1418/99 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení  VN 22 kV včetně betonového sloupu                  

na pozemku:   

p. p. č. 908/8 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Přívoz, 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 Hlučínská, přeložka VN EURO MALL” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kV včetně betonového sloupu                

k části pozemku: 

p. p. č. 908/8 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Přívoz, 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) rozhodla 

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

a provozování nadzemního vedení NN k částem pozemků: 

parc. č. 190/92 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 190/143 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Vítkovice, 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 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení  
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a provozování podzemního kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně 1 ks jistící rozpojovací 

skříně k části pozemku: 

parc. č. 3188 - ostatní plocha, manipulační plocha 

v k. ú. Martinov ve Slezsku, 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. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  s 
vlastníkem pozemků společností Asental Land, s.r.o., se společností 
Dopravní podnik Ostrava a.s., jako investorem, pro oprávněného 
statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06898/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zemního 

kabelového vedení veřejného osvětlení k částem pozemků parc. č. 145 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace a parc. č. 148/1 -  ostatní plocha, zeleň v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,         

s vlastníkem pozemků: 

Asental Land, s.r.o. 

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

IČO 277 69 143 

a 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO 619 74 757, jako investorem 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům               
ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic, pro Statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06899/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 26 osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení, 

přípojky NN a přívodního kabelu z rozvaděče RVO 935 do rozvaděče RVOO 935/1 k částem 

pozemků: 

parc. č. 2949/6 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 2950/1 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 2950/2 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3011/103 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3011/108 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3011/109 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3011/110 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3011/123 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3011/128 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava s povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem 145 05  Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČO 65993390 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností            
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, 
státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. 
  
Usnesení číslo: 06900/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně  vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti pěšího přístupu           

k bezpečnostnímu prvku Odplyňovacího vrtu “Vrtná jáma č. 3”  k částem pozemků ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2379/17 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2510/6 - ostatní plocha, zeleň, 

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

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 
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IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

prvku Odplyňovacího vrtu “Jd 1” včetně ohrazení a pěšího přístupu a bezpečnostního prvku 

Odplyňovacího vrtu “Jd 3” včetně ohrazení a pěšího přístupu k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1946/69 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 
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se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

prvku Odplyňovacího vrtu “VM - OV č. 165” včetně ohrazení a pěšího přístupu k části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 5330/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 41 
Návrh na přijetí daru vodovodního řadu v k. ú. Martinov ve Slezsku, 
obec Ostrava a uzavření darovací smlouvy s dárci a uzavření smluv              
o zřízení služebnosti s vlastníky 
  
Usnesení číslo: 06901/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí daru vodovodu PE DN 150 v celkové délce 155 m dle přílohy č. 1A, č. 1B 

předloženého materiálu, který je uložen  v pozemcích v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec 

Ostrava, a to: 

- parc. č. 3058/6 - zahrada, 

- parc. č. 3058/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3059 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 

- parc. č. 3058/1 - zahrada, 

- parc. č. 3065/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárci 

manželé 

XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX Ostrava - Martinov, PSČ 723 00 

XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX Ostrava – 

Hrabůvka, PSČ 700 30 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Ostrava - Bělský 

Les, PSČ 700 30 

manželé 

XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava – Martinov, PSČ 723 00 

manželé 

XXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Ostrava – Poruba, PSČ 708 00 

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Ostrava – 

Poruba, PSČ 723 00 

manželé 
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XXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava – Martinov, PSČ 723 00 

manželé 

XXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Ostrava – Martinov, PSČ 723 00 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX, Ostrava – 

Krásné Pole, PSČ 725 26 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXX, Ostrava – Martinov, PSČ 723 00 

XXXXX XXX XXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Ostrava – Martinov, PSČ 723 00 

XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX, Týn, 

Třebíč, PSČ 674 01 

MONI Ateliér s. r. o. 

se sídlem Stradonická 99, 267 05 Nižbor 

IČO 291 36 296 

manželé 

XXXX XXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Ostrava – Třebovice, PSČ 722 00 

manželé 

XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava – Martinov, PSČ 723 00 

manželé 

XXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Ostrava – Martinov, PSČ 723 00 

Stavební objekt byl realizován v rámci stavby “Bytové domy 18 b.j. Ostrava - Martinov” 

  

2) rozhodla 

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

vodovodu PE DN 150 k pozemkům: 

parc. č. 3058/6 – zahrada, 

parc. č. 3058/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 
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XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, 

oba bydliště Přední XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX, 

SJM podíl ve výši 2/18, 

XXXX XXXXXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXX Xes,  

podíl ve výši 1/18, 

manželé 

XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXatti, 

oba bydliště Přední XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXnov, 

SJM podíl ve výši 1/18, 

manželé 

XXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXX XXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXuba,  

SJM podíl ve výši 1/18, 

Ing. XXXXXX XXXjek, bydliště Přední XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXv, 

podíl ve výši 2/36, 

manželé 

XXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXvá, 

oba bydliště Přední XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXov, 

SJM podíl ve výši 1/18, 

manželé 

XXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXá, 

oba bydliště Přední XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXinov, 

SJM podíl ve výši 1/18, 

Ing. XXXXXXXX XXXXXář, bydliště XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXX Xole, 

podíl ve výši 1/18, 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXXov, 

podíl ve výši 1/18, 

MUDr. XXX XXXX, bydliště Přední XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXtinov, 

podíl ve výši 1/36, 

XXXXX XXXXXX XXXXvá, bydliště XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX XX 

XXXXíč, 

podíl ve výši 1/18, 

XXXXX XXXXXX XXXová, bydliště Přední XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
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XXXXXXX X XXXXinov, 

podíl ve výši 1/36, 

MONI Ateliér s. r. o. 

se sídlem Stradonická 99, 267 05 Nižbor 

IČO 291 36 296, 

podíl ve výši 2/18, 

manželé 

Ing. XXXXX XXXXX X XXXX XXXXová, 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXice, 

SJM podíl ve výši 1/18, 

manželé 

Ing. XXXX XXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXová, 

oba bydliště Přední XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXnov, 

SJM podíl ve výši 1/18, 

manželé 

Ing. Jiří XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXná, 

oba bydliště Přední XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXv, 

SJM podíl ve výši 1/18, 

Ing. XXXXX XXXXa, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXka, 

podíl ve výši 1/18, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu PE DN 150 na statutární 

město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) rozhodla 

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

vodovodu PE DN 150 k pozemku: 

parc. č. 3059 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXX XXXXšek, bydliště U XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXv, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu PE DN 150 na statutární 

město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
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RM_M 42 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06902/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02081/17 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, a to: 

- pozemek p. č. st. 455 jehož součástí je budova č. p. 313 

- část pozemku p. p. č. 822/47 o výměře 5 000 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou      

č. 1/3 tohoto materiálu
 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/126 

- pozemek parc. č. 2801/127 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba 

za 

stavební objekty bez č.p./č.e. 

ve vlastnictví Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 382/23, Poruba, 708 00 Ostrava,        

IČO 45192464 stojících na pozemcích: 

- parc. č. 2801/29 

- parc. č. 2801/30 

- parc. č. 2801/32 

- parc. č. 2801/33 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba 

  

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: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 43 
Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06903/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 4426/2, ost. plocha, silnice, o výměře 57 m2, dle geometrického plánu  

č. 2860-11a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 4426/19, ost. plocha, 

dráha 

- část pozemku parc.č. 4426/2, ost. plocha, silnice, o výměře 19 m2, dle geometrického plánu  

č. 2860-11a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 4426/20, ost. plocha, 

dráha 

- část pozemku parc.č. 4427/2, ost. plocha, silnice, o výměře 57 m2, dle geometrického plánu  

č. 2860-11a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 4427/25, ost. plocha, 

dráha 

- část pozemku parc.č. 4427/2, ost. plocha, silnice, o výměře 14 m2, dle geometrického plánu  

č. 2860-11a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 4427/26, ost. plocha, 

dráha 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,                     

IČO 000 95 711, sídlo Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 44 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářské stavby 
  
Usnesení číslo: 06904/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 

ceně 56.551.385,56 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 

do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Stoky ul. Slovenská - kanalizace z KT potrubí DN 500 délky 586,54 m včetně 16 kusů 

kanalizačních šachet. Na kanalizaci jsou napojeny stoky DN 300 celkové délky 51,53 m. Stoky 

na ulicích Hálkova, Palackého, T. Novákové, Dobrovského a Hlučínská DN 300, DN 400, DN 

500, DN 600, DN 700, DN 800 celkové délky 1 043,43 m včetně 26 kusů kanalizačních šachet, 

uložené v pozemcích parc. č. 457/1, parc. č. 513/2, parc. č. 523/16, parc. č. 528/8, parc.           

č. 560/6, parc. č. 560/15, parc. č. 562/2, parc. č. 562/4, parc. č. 562/5, parc. č. 562/6, parc.       

č. 563/6, parc. č. 573/10, parc. č. 574/7, parc. č. 894/1, parc. č. 907/1, parc. č. 907/18, parc.     

č. 907/19, parc. č. 966/7, parc. č. 971/1, parc. č. 971/9, parc. č. 971/10, parc. č. 971/15, vše       

v   k.  ú.  Přívoz, obec Ostrava. Stavba  byla povolena rozhodnutím č. 539/16/VH ze dne       

26. 7. 2017 a vybudována v rámci stavby “Odkanalizování Přívozu na ÚČOV  2. etapa, 1.  a  2. 

část”, ORG 7087, v pořizovací ceně 41.422.110,99 Kč. 

- Vodovodní řady v ulicích Dušní, Středulinského, Na Obvodu, Starobní, Uzavřená, Přerušená, 

Barbořina DN 80, DN 100 celkové délky 975,6 m včetně 7 kusů podzemních hydrantů, 

uložené v pozemcích parc. č. 190/248, parc. č. 191/1, parc. č. 177/36,  parc. č. 190/92, parc.     

č. 190/143, parc. č. 190/118, parc. č. 1434, parc. č. 190/23, parc. č. 1335/28, parc. č. 190/134, 

parc. č. 194/32, parc. č. 195/10, parc. č. 195/12, parc. č. 190/193, parc. č. 194/6, vše v k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 37/17/VH/K ze 

dne 28. 3. 2017 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. Dušní - Barbořina”, 

ORG 7206, v pořizovací ceně 7.656.085,73 Kč. 

- Jímací vrty ve 4 kusech průměru 320 mm, výstroj nerez ocel 250 do hloubky 9 m, 5 kusů 

pozorovacích vrtů DN 240, výstroj PE 160 do hloubky 8 m, propojovací potrubí DN 200 délky 

95,97 m včetně 4 kusů kanalizačních šachet, osazení Parschallového žlabu včetně měřící 

sondy, rozvody elektroinstalace, silnoproudé rozvody, automatický systém řízení 

technologických procesů, měření a regulace, čerpací stanice nad vrtem včetně odstředivých 

čerpadel, vše realizované na pozemku parc. č. 217/1  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 6/17/VH/K  ze dne 11. 1. 2017                   

a vybudována v rámci stavby “Záchytný drén Hulváky”, ORG 7206, v pořizovací ceně 

6.925.678,84 Kč. 

II.Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev. č. 1702/2017/MJ ze dne               

7. 6. 2017 od pana Petra Zajaroše a Mgr. Taťány Zajarošové, a to: 

- vodovodní řad PE D 90 celkové délky 242,5 m včetně 2 kusů hydrantů, 

uložené v pozemcích p. p. č. 253/2, p. p. č. 253/14, p. p. č. 253/23, p. p. č. 253/38,  p. p. č. 

421/15 vše v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, v pořizovací ceně 547.510,00 Kč. 

  

2) rozhodla 
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o záměru statutárního města Ostrava pronájmout vodohospodářskou stavbu ve vlastnictví 

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

Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava 

- Kanalizace v ul. Halasova, Kutuzovova, Šalounova, Nerudova, Lidická, Erbenova, Obránců 

míru, Chodská, Sirotčí z potrubí DN 600, DN 500, DN 400, DN 300 celkové délky 3063,34 m 

včetně 62 kusů kanalizačních šachet, uložené v pozemcích parc. č. 1220/1, parc. č. 1227, parc. 

č. 1228, parc. č. 1226, parc. č. 1221/7, parc. č. 1204/2, parc. č. 1203/2, parc. č. 1218, parc.        

č. 1201/1, parc. č. 1197, parc. č. 1216, parc. č. 1200, parc. č. 1213, parc. č. 1202, parc. č. 1212, 

parc. č. 1217/1, parc. č. 1192/29, parc. č.1192/32, parc. č.1192/4, parc. č. 469/1, parc. č. 248/8, 

parc. č. 1340, pozemek (1188) PK, parc. č. 1188/10, parc. č. 1188/13, parc. č. 1188/2, parc.      

č. 1192/22, pozemek EN (1192) díl 1, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č. 47/17/VH/K ze dne 28. 4. 2017 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.07.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 45 
Bezúplatné nabytí motorového vozidla a uzavření smlouvy                       
o bezúplatném převodu 
  
Usnesení číslo: 06905/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o bezúplatném nabytí do vlastnictví statutárního města Ostravy: 

motorové vozidlo Volkswagen Transporter, registrační značka 4T8 5504, VIN: 

WV1ZZZ7HZ7H105653, 

ve vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 

898/20A, 

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava a o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu a nabytí 

majetku  

na straně přejímajícího s Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu       
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2) svěřuje 

  
pravomoc Městské policii Ostrava, aby jako zástupce statutárního města Ostrava, podepsala 

protokol o předání a převzetí motorového vozidla 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 15.08.2017 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 62 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společností do budovy v areálu 
VTPO (k.ú. Pustkovec, obec Ostrava) a návrh na souhlas s umístěním 
sídla společnosti do budovy Radnice města Ostravy (k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava) a návrh na zrušení usnesení rady města 
  
Usnesení číslo: 06906/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 06596/RM1418/96 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

ZERO PROJEKT s.r.o. 

do budovy čp. 376, která je součástí pozemku parc. č. 4685/103, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

Golis s.r.o., IČO: 258 32 484, 

do budovy čp. 1803, která je součástí pozemku parc. č. 988/2, k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

 

  

3) ruší 

  
své usnesení č. 06596/RM1418/96 ze dne 6. 6. 2017 v bodě 2), kterým souhlasila s umístěním 

sídla společnosti OPTICE, s.r.o., do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1, 

k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
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4) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

OPTICE PHOTONICS, s.r.o. 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

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

  

 
RM_M 63 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do části pozemku           
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti           
a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 06907/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1899/42 - orná půda, 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro: 

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Novostavba RD včetně IS, zpevněných ploch a sjezdu, obec Ostrava, k. ú. 

Hrabová č.p. 1899/15” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby  vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty k části pozemku               

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1899/42 - orná půda, 

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

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.         

č. 1899/42, orná půda o celkové výměře 10,51 m
2
, a to část označenou v situačním snímku 

jako “A” o výměře 3,70 m
2
, část označenou v situačním snímku jako “B” o výměře 0,74 m

2      
 

a část označenou v situačním snímku jako “C” o výměře 6,07 m
2
 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

(ul. Lužná) 

s 

 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a zpevněné plochy pro 

přístup a příjezd k pozemku parc.č. 1899/15 v rámci realizace stavby “Novostavba RD včetně 

IS, zpevněných ploch a sjezdu, obec Ostrava, k.ú. Hrabová č.p. 1899/15”, za nájemné ve výši 

90,- Kč/m2/rok, tj. 946,- Kč/ročně, na dobu určitou, nejpozději však do 31. 12. 2018 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 64 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností        
k pozemkům ve vlastnictví státutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov, a v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro společnost 
CROMODORA WHEELS s.r.o. a společnost CTP Property XIV, spol.       
s r.o. 
  
Usnesení číslo: 06908/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- plynovodní přípojky STL DN 100, přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové 

kanalizace k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 813/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/39 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/53 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/92 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/94 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/96 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

- k celému pozemku p. p. č. 813/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro užívání tohoto pozemku pro přístup          

a příjezd k pozemku p. p. č. 1340/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, 

s oprávněným: 

CROMODORA WHEELS s.r.o.. 

se sídlem Průmyslová 369, 742 51 Mošnov 

IČO 27779017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým 

je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

2) rozhodla 

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

- přípojky plynu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 223/9 - 

ostatní plocha, zeleň, parc. č. 223/22 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a parc.      

č. 3134/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

- přípojky splaškové kanalizace k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. 

č. 233/13 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

- kabelového vedení venkovního osvětlení a nadzemních svítidel k části pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 2582/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

CTP Property XIV, spol. s r.o. 

se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 39601 

IČO 28136900 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 65 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06909/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 247/1 – zahrada, 

parc. č. 247/22 – zahrada, 

parc. č. 247/24 – zahrada, 

parc. č. 1156/1 – trvalý travní porost, 

parc. č. 1532/1 – orná půda, 

parc. č. 1547/1 – lesní pozemek, 

parc. č. 445/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 455/1 – zahrada, 

parc. č. 455/2 – zahrada, 

parc. č. 1558 – lesní pozemek, 

parc. č. 1598 – lesní pozemek 

parc. č. 1851/3 – orná půda, 

v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

parc. č. 2743/1 – lesní pozemek, 

parc. č. 2745 – zahrada, 

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

parc. č. 86/1 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 86/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 213/23 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1372/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1372/27 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1800/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

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

parc. č. 2407/5 – ostatní plocha, silnice, 

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

parc. č. 2468/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3566/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3566/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

parc. č. 73/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 73/44 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 100/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/11 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 100/94 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 100/109 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 126/23 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 200 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 284 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

p.p.č. 371/1 – ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 798/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 
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p.p.č. 948 – lesní pozemek, 

p.p.č. 953/2 – lesní pozemek, 

p.p.č. 1393/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1396/1 – lesní pozemek, 

p.p.č. 1398/1 – lesní pozemek, 

p.p.č. 1401/1 – lesní pozemek, 

p.p.č. 1459/4 – lesní pozemek, 

p.p.č. 3001 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

parc. č. 304 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 771 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 778/187 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 778/188 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 778/206 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 788 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 791 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 798 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1906/137 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1913/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1913/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1922/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1922/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1958/10 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 1958/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2028/4 – zahrada, 

parc. č. 287 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1857/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1857/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1906/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1906/51 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1906/53 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1906/57 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1906/128 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1906/132 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1906/137 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1906/140 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1906/143 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1906/167 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1906/185 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1906/204 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

parc. č. 56 – lesní pozemek, les jiný než hospodářský, 

parc. č. 958/2 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 971/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 964/23 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 964/24 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 964/30 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 
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parc. č. 4429/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4429/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

parc. č. 85/11 – orná půda, 

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 

parc. č. 4489/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4489/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4625/7– ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4625/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4625/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4625/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4683/2 – zahrada, 

parc. č. 4685/1 – orná půda, 

parc. č. 4685/5 – trvalý travní porost, 

parc. č. 4685/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4685/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4685/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4685/28 – orná půda, 

parc. č. 4685/57 – orná půda, 

parc. č. 4685/69 – orná půda, 

parc. č. 4685/71 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4685/81 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4685/83 – orná půda, 

parc. č. 4685/84 – orná půda, 

parc. č. 4685/88 – orná půda, 

parc. č. 4703/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4704/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4704/7 – trvalý travní porost, 

parc. č. 4704/9 – trvalý travní porost, 

parc. č. 4704/22 – zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 4704/24 – trvalý travní porost, 

parc. č. 4704/26 – trvalý travní porost, 

parc. č. 4704/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4704/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4704/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4704/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4706/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4685/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4685/59 – orná půda, 

parc. č. 4685/91 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4685/93 – orná půda, 

parc. č. 4704/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4833/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

parc. č. 214/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 792/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 792/21– ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 798/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc. č. 798/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 993/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 993/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2701/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3242 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3265/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3265/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3265/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 818/16 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 818/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 835/1 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 835/21 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 2986 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2987/4 – zahrada, 

parc. č. 3265/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3265/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3266/1 – ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 142 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 148/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 150 – trvalý travní porost, 

parc. č. 158 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/22 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 200/23 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 200/39 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 200/56 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 611/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 633/9 – orná půda, 

parc. č. 645/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 645/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 654/29 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 1063/4 – lesní pozemek, 

parc. č. 208/2 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 229/2 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 364 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 575/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 576/6 – orná půda, 

parc. č. 583/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 584/11 – orná půda, 

parc. č. 937/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1220/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1220/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1220/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1220/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

parc. č. 2243/5 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 

parc. č. 2249 – lesní pozemek, 

parc. č. 2250 – lesní pozemek, 
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parc. č. 2260 – lesní pozemek, 

parc. č. 3158 – lesní pozemek, 

parc. č. 3829/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3833/2 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 3833/6 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 3144 – lesní pozemek, 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

parc. č. 567/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 575/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 916/3 – ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 1640/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1736/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 752/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 752/3 – trvalý travní porost, 

parc. č. 770/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 770/2 – vodní plochy, koryto vodního toku umělé, 

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

parc. č. 1060/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1060/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1640/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1640/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1640/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1652/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

parc. č. 1916/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1916/7 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1916/8 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1277/1 – zahrada, 

parc. č. 1293 – zastavěná plocha a nádvoří, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 

p.p.č. 337/136 – ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 342/6 – ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 385/2 – zahrada, 

p.p.č. 440/11 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 491/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 491/3 – ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 491/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 491/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 491/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 491/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 495/1 – ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 523 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

p.p.č. 1655 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1656 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1657 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1659 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p.p.č. 1661/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1661/15– ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1661/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1768/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

parc. č. 297/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 300/4 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 

parc. č. 386/2 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

parc. č. 393/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 760/4 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2188/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 995/3 – zahrada, 

parc. č. 1986/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1986/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1986/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1986/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2023/11 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2023/12 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2023/14 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2023/13 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Koblov, obec Ostrava, 

p.p.č. 402/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 417/16 – ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 421/10 – ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 382/78 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 382/87 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 390/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 414/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 414/33 – ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 433/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

parc. č. 1946/119 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5084/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 300/2– ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 396/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 396/11 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 915 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3215/1 – ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 4165/2 – trvalý travní porost, 

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

parc. č. 5440 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5441 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5608/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5643/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5646/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5646/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5307/1 – ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
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parc. č. 199/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 199/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Antošovice, obec Ostrava, 

parc. č. 570/66 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 570/67 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1441/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2825 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2968/52 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3076/1 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3077/1 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3078/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/12 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3142/2 – ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3142/13 – ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3142/15 – ostatní plocha, dráha, 

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

parc. č. 3165 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3166/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3410 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3460/3 – ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3461/28 – ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

parc. č. 1071/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4429/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 469 – ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 

parc. č. 1393 – ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 1438/1 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 224/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1192/29 – ostatní plocha, silnice, 

pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1192 

díl 1, 

pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1235, 

parc. č. 235/1 – ostatní plocha, dobývací prostor, 

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

p.p.č. 53/32– ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 281/9 – zahrada, 

p.p.č. 407/6 – trvalý travní porost, 

p.p.č. 533/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 534 – trvalý travní porost, 

p.p.č. 537/2 – zahrada, 

p.p.č. 604/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 635/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 646/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 646/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 647 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

p.p.č. 141/246 – ostatní plocha, manipulační plocha, 
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p.p.č. 245/1 – lesní pozemek, les jiný než hospodářský, 

p.p.č. 245/2 – orná půda, 

p.p.č. 245/4 – orná půda, 

p.p.č. 245/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 327/6 – orná půda, 

p.p.č. 475/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 491/1 – ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 491/16 – ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 502/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 518/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 518/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 522 – ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 593 – ostatní plocha, dráha, 

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

parc. č. 105/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 253/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 382/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 382/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 382/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 382/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 382/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

se sídlem , Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 66 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v domě               
na ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 06910/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádost paní JXXX VXXXXXXXX, XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 3 v bytovém domě 

č. p. 3032, který je součástí pozemku parc. č. 126/3, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina 

u Ostravy, obec Ostrava, s žadatelkou 
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JXXXX VXXXXXXXXX, XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

na dobu neurčitou, 

za měsíční nájemné 3.580 Kč, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 67 
Návrh na souhlas s trvalým odnětím části pozemků v k. ú. Lhotka           
u Ostravy, Hrabůvka a Hošťálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06911/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o trvalé odnětí části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřených městskému obvodu Lhotka 

- parc. č. 418/4 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 889 - trvalý travní porost, 

oba v k. ú. Lhotka u Ostravy 

ze zemědělského půdního fondu 

v rámci stavby “Pěší propojení sportovních areálů - hřiště - golfová klubovna” 

pro investora stavby: 

Městský obvod Lhotka 

U Splavu 76/14A 

725 28 Ostrava-Lhotka 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o trvalé odnětí části pozemku parc. č. 865/1 - trvalý travní porost v k. ú. 

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 

městskému obvodu Lhotka, 

ze zemědělského půdního fondu 

v rámci stavby “Účelová komunikace, rybochod - úřad - golfový areál” 
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pro investora stavby: 

Městský obvod Lhotka 

U Splavu 76/14A 

725 28 Ostrava-Lhotka 

dle přílohy č. 2/1 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s podáním žádosti o vydání rozhodnutí v pochybnosti, zda pozemek p. p. č. 270/11 - zahrada    

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému 

obvodu Ostrava-Jih je nebo není součástí zemědělského půdního fondu 

v rámci stavby “Hřiště pro sport a vzdělávání, Provaznická” v rámci projektu “Společně 

tvoříme JIH” 

pro investora stavby: 

Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3 

700 30 Ostrava-Hrabůvka 

dle přílohy č. 3/1 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 1428/1 - trvalý travní porost o výměře 10 m2 v k. ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému 

obvodu Hošťálkovice 

ze zemědělského půdního fondu 

za účelem napojení nové příjezdové komunikace na komunikaci stávající v rámci stavby 

“Příprava území pro výstavbu 7 rodinných domů na parcelách p. č. 1415/1, 1428/1, 1478/1, 

1450/3 a 2122 v k. ú. Hošťálkovice” 

pro investora: 

XXXXXXX XXXXXXX, 

bydliště XXXXXXXXX XXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 4/1 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 68 
Nesouhlas s trvalým vynětím části pozemku v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava a návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. 

(zn.předkl.) 
08 
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Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06912/RM1418/99 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s trvalým vynětím části pozemku parc. č. 1773/2 - orná půda o výměře 18 m2 v k. ú. Poruba, 

obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena městskému obvodu 

Poruba, ze zemědělského půdního fondu 

v rámci stavby “Inženýrské sítě pro 8 RD na ul. Turistická - příjezdová komunikace                 

na pozemku parc. č. 1778/91 a 1773/2 v k. ú. Poruba” 

pro společnost Atrium reality, a. s., se sídlem Klimkovice, U Zahrádek 94, PSČ 742 83,            

IČO 259 07 450 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1884/2 - orná půda o výměře 15 m2 v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku územní informace, který je přílohou č. 2/1          

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 71 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení NN a VN                     
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06913/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro účely územního řízení: 

s umístěním podzemního kabelového vedení 3x NN, podzemního kabelového vedení 5x NN, 

podzemního kabelového vedení 6x NN a podzemního kabelového vedení 2x VN v pozemcích: 

parc. č. 244/36 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3457/14 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3463/3  - ostatní plocha, jiná plocha 
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v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, New Karolina, DTS, VNk, NNk” 

  

 
RM_M 86 
Návrh na výpůjčku částí pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06914/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vypůjčit části pozemků parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2           

a parc. č. 3594/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 vše  k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o výpůjčce se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 619 74 757   

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 87 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatků k nájemním 
smlouvám na nemovitosti v k.ú. Poruba, obec Ostrava pro městský 
obvod Poruba 
  
Usnesení číslo: 06915/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava 

předchozí souhlas: 

- s uzavřením dodatku č. 3 k “Nájemní smlouvě” č. 2003/09/03/0872 ze dne 7. 7. 2003,                 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 5. 2005 a dodatku č. 2 ze dne 6. 5. 2015 k částem pozemků     

a k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeným tomuto městskému obvodu, 

a to: 

- pozemku parc.č. 2694/1, zast. plocha a nádvoří o výměře 1221 m2 

- pozemku parc.č. 2694/3, ost. plocha o výměře 4 m2 
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- části pozemku parc.č. 2694/4, ost. plocha o celkové výměře 87 m2 

- pozemku parc.č. 2694/10, ost. plocha o výměře 669 m2 

- části pozemku parc.č. 2636/5, ost. plocha o výměře 15 m2 

vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava (ul. Vřesinská) 

- s uzavřením dodatku č. 2 k “Nájemní smlouvě” č. 2004/02/03/0797 ze dne 8.9. 2004,          

ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 3. 2016 k části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, svěřeného tomuto městskému obvodu parc.č. 2743, ost. plocha o výměře 212 m
2
 v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava (ul. Vřesinská) 

- s uzavřením dodatku č. 1 k “Nájemní smlouvě” č. 2005/02/03/0245 ze dne 2. 5. 2005            

k pozemku parc.č. 2636/7, ost. plocha o výměře 80 m
2
 a k části pozemku parc.č. 2636/1, ost. 

plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava (ul. Vřesinská) ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřeným tomuto městskému obvodu 

s paní 

XXXXXXX XXXXXXX 

bydlištěm: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

kterými se změní předmět nájmu a doba nájmu z doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou 

na dobu určitou 15 let, dle přílohy č. 4, č. 5 a č. 6 předloženého materiálu 

v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
 

  

 
RM_M 88 
Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu do části pozemku  ve 
vlastnictví SMO v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro společnost Asko 
Invest Tschechien s.r.o., návrh na souhlas s napojením nově budované 
inženýrské sítě a s umístěním nově budované inženýrské sítě do 
pozemků ve vlastnictví SMO v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro 
společnost MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06916/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro účely územního řízení 

- s umístěním betonového svodidla do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 884/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, pro: 

Asko Invest Tschechien s.r.o. 

se sídlem Praha 10 - Štěrboholy, Nákupní 444/6, PSČ 102 00 

IČO 285 38 757 
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v rámci stavby “7805-16 ASKO Ostrava” 

  

2) souhlasí 

  
pro účely územního řízení 

- s napojením nově budované VTL plynovodní přípojky na stávající VTL plynovod DN200, ID 

3933332, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, uložený v pozemcích  p. p. č. 813/27, p. p. 

č. 813/28 a p. p. č. 813/30 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, 

- s umístěním VTL plynovodní přípojky do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p. p. č. 813/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/28 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/30 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

pro investora: 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

se sídlem Průmyslová 368, 742 51 Mošnov 

IČO 277 75 763 

v rámci stavby “VTL přípojka a regulační stanice plynu pro výrobní areál MAHLE Behr 

Ostrava s.r.o. v Mošnově” 

  

 
RM_M 94 
Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení NN 0,4 kV                   
a podzemního vedení VN 22 kV a uzavření smluv o budoucí smlouvě      
o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06917/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním nadzemního vedení  NN 0,4 kV na pozemku: 

p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Najzarova, DTS, NNv, NNk” 

  

2) rozhodla 

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

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

p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Heřmanice, 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 22 kV v pozemku: 

parc. č. 884/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Stará Plesná, 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, Stará Plesná, 884/28, ASKO” 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV k části pozemku: 

parc. č. 884/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Stará Plesná, 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 
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RM_M 95 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením smlouvy o nájmu 
nebytových prostor v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 06918/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 

Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání - 

jednotku č. 2315/905 o výměře 545 m2 umístěnou v 1. podzemním podlaží a dále jednotku      

č. 2315/901 o výměře 120 m2, jednotku 2315/902 o výměře 107 m2, jednotku č. 2315/903                  

o výměře 756 m2 a jednotku č. 2315/904 o výměře 129 m2, všechny umístěné v 1. nadzemním 

podlaží domu č.p. 2315, ul. Zámecká 7, ul. Zámecká 9, ul. 28. října 34 umístěném na pozemku 

parc.č. 430, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností 

MP Krásno, a.s. 

se sídlem Hranická 430/34 

Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

IČO: 255 72 890 

za účelem provozování potravinářského centra, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou                      

6 měsíců, 

a to v souladu s článkem 7 odst. (9) písmene u) bod 2 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
 

  

 
RM_M 97 
Návrh na záměr města vypůjčit pozemky a části pozemků v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06919/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a to: 

- část pozemku parc.č. 3736/2, ost. plocha - dráha o výměře 529 m2 

- pozemek parc.č. 3770/16, ost. plocha - silnice 

- pozemek parc.č. 3770/13, ost. plocha - silnice 

- část pozemku parc.č. 3620, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 m2 

- část pozemku parc.č. 3770/12, ost. plocha - silnice o výměře 35 m2 
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- část pozemku parc.č. 3770/11, ost. plocha - silnice o výměře 33 m2 

- část pozemku parc.č. 3740/5, ost. plocha - jiná plocha o výměře 6 m2 

- pozemek parc.č. 3778/9, ost. plocha - ost. komunikace 

- pozemek parc.č.3740/4, ost. plocha - jiná plocha 

- část pozemku parc.č. 3740/1, ost. plocha - silnice o výměře 114 m2 

- pozemek parc.č. 3741/7, ost. plocha - jiná plocha 

- část pozemku parc.č. 3741/1, ost. plocha - dráha o výměře 130 m2 

- pozemek parc.č. 3778/8, ost. plocha - ost. komunikace 

- pozemek parc.č. 3770/14, ost. plocha - silnice 

- pozemek parc.č. 3741/6, ost. plocha - jiná plocha 

- pozemek parc.č. 3743/7, ost. plocha - jiná plocha 

- pozemek parc.č. 3770/17, ost. plocha - silnice 

- část pozemku parc.č. 3743/1, ost. plocha - silnice o výměře 144 m2 

- pozemek parc.č. 3778/7, ost. plocha - ost. komunikace 

- pozemek parc.č. 3770/18, ost. plocha - silnice 

- pozemek parc.č. 3778/6, ost. plocha - ost. komunikace 

- část pozemku parc.č. 3778/3, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 32m
2 

- pozemek parc.č. 3778/5, ost. plocha - ost. komunikace 

- pozemek parc.č. 3752/1, ost. plocha - jiná plocha 

- část pozemku parc.č. 3743/6, ost. plocha - jiná plocha o výměře 11 m2 

- pozemek parc.č. 3752/2, ost. plocha - jiná plocha 

- část pozemku parc.č. 3075/108, ost. plocha - jiná plocha o výměře 6 m2 

- pozemek parc.č. 3734/2, ost. plocha - ost. komunikace 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Opavská), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

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

Ostrava (ul. 28. října), dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 98 
Návrh na souhlas se změnou stavby bytového domu E budovaného       
v rámci stavby “Nová Karolina - II. etapa - 2. část” na pozemku              
ve vlastnictví města v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, Souhlas      
s provozem bezpilotního letounu 
  
Usnesení číslo: 06920/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou trasy kompenzátoru horkovodu na pozemku parc. č. 3463/3 ostatní plocha, jiná 
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plocha v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy. Jedná 

se o změnu trasy horkovodu podle koordinačního situačního výkresu, který je přílohou č. 3 

tohoto materiálu, pro stavbu „Nová Karolina –  II. etapa – 2. část bytový dům E vč. potřebných 

IO, Ostrava“, 

pro: 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO: 04398343  

a 

Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 

se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, IČO: 27371344 

v rámci stavby “Nová Karolina - II. etapa” 

  

2) souhlasí 

  
za vlastníka věcí nemovitých, s provozem UAV (bezpilotního letounu - dron), na/nad pozemky 

parc. č. 990/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří 

jejichž součástí je budova č.p. 1800, parc. č. 978/2 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je 

budova č.p. 1802 a parc. č. 943/3 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je budova č.p. 

1801 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (budova Nové radnice)  

pro 

spol. UpVision, s.r.o., se sídlem Klikatá 778/18, 158 00, Praha, IČO: 28443748 

  

 
RM_M 99 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k.ú. Moravská Ostrava), 
návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava)              
a informace o provedeném technickém zhodnocení (areál Městské 
nemocnice Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 06921/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu založeném “Smlouvou o nájmu 

nebytových prostor” ev. č. 1547/2005/MJ ze dne 26. 8. 2005, uzavřenou s právnickou osobou 

1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o., 

se sídlem: Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 268 44 401 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 
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na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce s 

Česká republika - Ministerstvo vnitra 

Nad Štolou 936/3, 17034 Praha 7, IČO: 00007064 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

3) bere na vědomí 

  
informaci Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem: Nemocniční 

898/20A, 728 80 Ostrava, IČO: 00635162, ze dne 16.12.2016, jakožto vypůjčitele nemovité 

věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy na základě “Smlouvy o výpůjčce” ev. č. 

2348/2009/MJ ze dne 08.09.2009, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, 

že provedla stavební úpravy mající charakter technického zhodnocení nemovité věci v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to stavby čp. 742, (Interna a chirurgie), která je součástí 

pozemku parc. č. 2507, zast. plocha a nádvoří, s náklady ve výši 2.681.554,- Kč včetně DPH 

  

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 100 
Návrh vypovědět nájemní vztah (k.ú. Moravská Ostrava), návrh                 
na záměr města pronajmout části nemovitých věcí (k.ú. Moravská 
Ostrava, k.ú. Poruba) 
  
Usnesení číslo: 06922/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vypovědět smluvní vztah založený “Nájemní smlouvou” ev. č. 2521/2016/MJ ze dne             

12. 10. 2016, ve znění dodatku č. 1, uzavřenou s právnickou osobou 

STORYBEND s.r.o., 

se sídlem: Soukenická 877/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25891693, 

v souladu s čl. IV: odst. 2 písm. b) výše uvedené smlouvy 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1960/8, ost. plocha, ost. komunikace 

oddělenou geometrickým plánem č. 5742-208/2017 ze dne 3. 7. 2017, o výměře 4375 m2, která 

je dle geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1960/8, ost. 

plocha, ost. komunikace 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 718, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí 

je budova čp. 1045 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to v 1. nadzemním podlaží místnost: 

1.10 o výměře 5,15 m2 

1.11 o výměře 5,89 m2 

1.12 o výměře 14,76 m2 

1.13 o výměře 15,24 m2 

1.14 o výměře 2,61 m2 

1.15 o výměře 2,02 m2 

1.16 o výměře 21,82 m2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
 

  

 
RM_M 102 
Návrh na změnu usnesení č. 06593/RM1418/96 ze dne 6. 6. 2017 a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. Zábřeh-VŽ) 
  
Usnesení číslo: 06923/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 06593/RM1418/96 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
v bodě 1) své usnesení č. 06593/RM1418/96 ze dne 6. 6. 2017, kterým rozhodla na straně 

pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 3550/5, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 33 m2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s nájemcem 

Žanetou Pospíšilovou, IČO: 73784346, sídlo: Javorová 207, 742 83 Zbyslavice, a to tak, že 

příloha č. 3 zmíněná v měněném usnesení se nahrazuje přílohou č. 3 tohoto předloženého 

materiálu
 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy s právnickou osobou 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, 

dle přílohy č. 6 předloženého návrhu 

  

 
RM_M 106 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. Vítkovice) a návrh na uzavření 
smlouvy o výpůjčce (k.ú. Slezská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 06924/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy s právnickou osobou 

CarTec Group, s.r.o. 

se sídlem:Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3246/1A, 702 00, IČO: 25913620, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce s právnickou osobou 

Campanula vodáci, z. s. 

se sídlem: Nádražní 884/116/ Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava, IČO: 021 74 570, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Výměna střešních oken na ul. Horní 102/3033 - II”, poř. 
č. 144/2017 
  
Usnesení číslo: 06925/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

střešních oken bytového domu na ul. Horní 102/3033 v Ostravě - Bělském lese dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

TB MONT Morava s. r. o. 

se sídlem: č.p. 231, 739 36 Bruzovice 

IČO: 29398941 

za cenu nejvýše přípustnou 670.581,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 17 
Návrh Dohody o poskytnutí součinnosti v rámci stavby “Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava 
povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní - Sokolská třída, část 1. - 
ul. Českobratrská” 
  
Usnesení číslo: 06926/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o poskytnutí součinnosti v rámci stavby “Rekonstrukce vodovodu                

a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku 

Nádražní - Sokolská třída, část 1. - ul. Českobratrská” se společností Dopravní podnik Ostrava 

a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
v souvislosti s akcí ORG 8127 Hasičská zbrojnice Ostrava - 
Michálkovice 
  
Usnesení číslo: 06927/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
3) rozhodla 

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

souvisejících č. 4000209902 v rámci přípravy stavby ORG 8127 Hasičská zbrojnice Ostrava -

 Michálkovice se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, PSČ 400 01, Ústí nad 

Labem, IČO: 27295567 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci stavby “Cyklistická stezka Proskovická, 
Blanická” se společnosti HOCHTIEF CZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 06928/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3145/2016/OI/VZKÚ se zhotovitelem HOCHTIEF 

CZ a.s., Plzeňská 16/3217/, 150 00 Praha , IČO: 46678468, z důvodu vzniku méněprací           

a víceprací v rámci stavby „Cyklistická stezka Proskovická, Blanická“, kterým se upravuje 

cena díla na částku 20 156 324,20 Kč vč. DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 27 
„Rekonstrukce vodojemu Hladnov B” Návrh na uzavření Dodatku č.1   
ke Smlouvě o dílo 1301/2016/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 06929/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1301/2016/OI/VZKÚ na realizaci stavby 

„Rekonstrukce vodojemu Hladnov B” dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 28 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” a “Smluv o zřízení 
věcného břemene” v souvislosti se stavbami zahrnutými                       
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06930/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
 uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Stará Bělá - Propojení 

stávající kanalizace na sběrač D” mezi vlastníky: 

Bc. IXXXX KXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

Ing. MXXXXXXX MXXXX, 

XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

MXXXXXX KXXXXXXX, 

XX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 1146/1 v k.ú. Stará Bělá, 



Statutární město Ostrava 
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obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Stará Bělá - Propojení 

stávající kanalizace na sběrač D” mezi vlastníky: 

Doc. Ing. VXXXXX LXXXXXXXX XXXXX 

Mgr. MXXXX LXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 1150 v k.ú.Stará Bělá, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezka Krajský 

úřad, náměstí republiky” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 2633 a parc.č. 2632/4 

 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Krásné Pole II. 

etapa” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,  IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 2291/1 v k.ú.Krásné Pole, 



Statutární město Ostrava 
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obec Ostrava  dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Petřkovice, kanalizační 

stoka T část B - II. a III. etapa” mezi vlastníkem: 

Mgr. VXXXXá MXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 629 a parc.č. 625/3       

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Propojenost cyklistické 

trasy v úseku ul. Psohlavců, ul. Martinovská” mezi vlastníky: 

KXXXX PXXXX 

KXXXXXXX MXXXXX 

X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 991/12 v k.ú. Třebovice 

ve Slezsku, obec Ostrava  dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Bartovice - 1. 

část” mezi vlastníkem: 

DUO STAV s.r.o. 

U Lučního mlýna 1044/12, Kateřinky, 747 05 Opava 

IČO: 25357522 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 198/3 a parc.č. 199/1  

v k.ú. Bartovice, obec Ostrava  dle přílohy č.13 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 (zn.předkl.) 
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Dohoda o ukončení smluvního vztahu 
  
Usnesení číslo: 06931/RM1418/99 

05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu ze Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní           

č. 1249/2016/OI/VZKÚ uzavřené se zhotovitelem (příkazníkem): 

INKOS-OSTRAVA, a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22,             

PSČ: 701 52, IČO: 48394639 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu ze Smlouvy příkazní č. 1371/2016/OI/VZKÚ 

uzavřené s příkazníkem: 

PROCHÁZKA - stavební firma spol. s r.o., Veleslavínova 1022/4, 702 00  Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO: 25389599 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Návrh na uzavření smluv o věcných právech k pozemkům v souvislosti 
se stavbami uvedenými v kapitálovém rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06932/RM1418/99 

(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 D XIII” mezi vlastníky 

RXXXXXXXXXX FXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, JXXXX FXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX a XXXX MXXXXXXX 

ZXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 



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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na části 

pozemku parc. č. 639/2 v kat. ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

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

stavbou “Proskovice, propojení stávajících kanalizací na sběrač D XIII” mezi vlastníkem 

JXXXX ŽXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na částech pozemků 

pozemku parc. č. 654 a parc. č. 655/10 v kat. ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy                

č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

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

MXXXXXXX PXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na části 

pozemku parc. č. 637/1 v kat. ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

4) rozhodla 

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

stavbou “Proskovice, propojení stávajících kanalizací na sběrač DXIII” mezi vlastníky XXXX 

XXXXX AXXXXXXX MXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX a MXXXXXXXXX MXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na částech 

pozemků parc. č. 640, parc. č. 641 a parc. č. 642 v kat. ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

stavbou “Proskovice, propojení stávajících kanalizací na sběrač D XIII” mezi vlastníky 

JXXXX MXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX a AXXXXX MXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX  

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na části 

pozemku parc. č. 636 v kat. ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého 

materiálu 

  

6) rozhodla 

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

stavbou “Proskovice, propojení stávajících kanalizací na sběrač D XIII” mezi vlastníky 

JXXXX NXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX a  PXXXXX NXXXXXXX XXXXXXXXXX X 

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na části 

pozemku parc. č. 738/13 v kat. ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého 

materiálu 

  

7) rozhodla 

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

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

VXXXX FXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX  

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na části 

pozemku parc. č. 655/11 v kat. ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého 

materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

stavbou “Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B” mezi vlastníky VXXXXXXX 

HXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX, XXXX OXXXXXXX KXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX a XXXXX SXXXXXX 

KXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na části 

pozemku parc. č.1616/1 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy                       

č. 16 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

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

stavbou “Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B” mezi vlastníky XXXX JXXXX 

KXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXX a XXX KXXXXXXXX KXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX   

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na části 

pozemku parc. č.1617/3 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy                       

č. 18 předloženého materiálu 

  

10) rozhodla 

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

stavbou “Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B” mezi vlastníky VXXXXXXX 

HXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX, MXXXX HXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX a MXXXXX SXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX  

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na částech pozemků 

parc. č. 1740/1, parc. č. 1617/1 a parc. č. 1618 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle 

přílohy č. 20 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

stavbou “Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B” mezi vlastníkem LXXXXX 

OXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXX  

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na částech 

pozemků parc. č.1654/4 a parc. č.1654/6 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle 

přílohy č. 22 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 75 
„Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého”, 
vypracování podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby - 
vystavení objednávky 
  
Usnesení číslo: 06933/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na vypracování podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby 

„Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého” dle přílohy č.1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

firmě KONEKO spol. s r.o.,  IČO: 005 77 758 

Výstavní 2224/8 

709 00  Ostrava-Mar. Hory 

za cenu nejvýše přípustnou 246.000,00 Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru investičního  

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 04.08.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 76 
„Rekonstrukce kanalizace v ul. Mitrovická č.p.213-205 v Ostravě - Staré 
Bělé”. Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 
2928/2016/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 06934/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2928/2016/OI/VZKÚ na realizaci stavby 

„Rekonstrukce kanalizace v ul. Mitrovická č.p. 213-205 v Ostravě-Staré Bělé” dle přílohy č.1   

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 04.08.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 84 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní 
č. 1343/2013/OI/LPO ze dne 29.04.2013 
  
Usnesení číslo: 06935/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 6916/RM1014/91 ze dne 9.4.2013 
k usnesení č. 7850/RM1014/103 ze dne 27.8.2013 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 1343/2013/OI/LPO ze dne 

29.04.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 03.09.2013, mezi statutárním městem Ostrava           

a společností PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,              

IČO: 26821940, na vypracování projektových dokumentací včetně Plánu BOZP a výkonu 

autorského dozoru v rámci stavby “Revitalizace bytových domů Syllabova 26, 28, 30, 32, 34” 

v Ostravě - Vítkovicích, kterým se upravuje předmět smlouvy, cena díla a doba plnění, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rozšíření VO Sládkova”, poř. č. 120/2017 
  
Usnesení číslo: 06936/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rozšíření VO Sládkova” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava, Mar. Hory 

IČO: 25395521 

za cenu nejvýše přípustnou 996.810,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Na Záhumení a ul. U Hůry”, poř. 
č. 132/2017 
  
Usnesení číslo: 06937/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava vodovodu ul. Na Záhumení a ul. U Hůry” v městské části Ostrava-Martinov, obec 

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

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

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

IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou 1.668.371,66 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Napojení objektu č. 164 Pstružovská”, poř. č. 114/2017 
  
Usnesení číslo: 06938/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

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

nazvané „Napojení objektu č. 164 Pstružovská, Frýdlant nad Ostravicí“ v k. ú. Frýdlant nad 

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

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

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

IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou 627.062,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na dokončení 
přípravy stavby “Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice” 
  
Usnesení číslo: 06939/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na dokončení inženýrské činnosti potřebné pro 

vydání stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace na provádění stavby pro 

stavbu „Cyklistická trasa E Hrušov – Vrbice“ se zhotovitelem HaskoningDHV Czech 

Republic, spol. s r.o., IČO: 45797170, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 za cenu 

nejvýše přípustnou 119.790,- Kč vč. DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Vodovod ul. P. Křičky”, poř. č. 130/2017 
  
Usnesení číslo: 06940/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

ul. P. Křičky” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

členové: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

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

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Pustkovecká”, poř. č. 047/2017 
  
Usnesení číslo: 06941/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06464/RM1418/94 
k usnesení č. 06290/RM1418/91 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na realizaci stavby „Rekonstrukce ul. 

Pustkovecká“ v k. ú. Pustkovec a v k.ú. Poruba - Sever, obec Ostrava, s účastníkem, který 

předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

STRABAG a.s. 

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 

IČO: 60838744 

za cenu nejvýše přípustnou 9.682.574,67 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Průzkum a zaměření objektů - ul. Nemocniční               
a Hornopolní”, poř. č. 127/2017 
  
Usnesení číslo: 06942/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavebně-technického průzkumu a zaměření objektů na ul. Nemocniční a Hornopolní v k.ú. 

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

MARPO s.r.o. 

se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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IČO: 41033078 

za cenu nejvýše přípustnou 850.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v ul. U Jana”, poř. č. 135/2017 
  
Usnesení číslo: 06943/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava kanalizace v ul. U Jana” v k.ú. Petřkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s: 

Martinem Horákem 

se sídlem: Nová kolonie 799/45, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 

IČO: 74591657 

za cenu nejvýše přípustnou 484.139,32 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Plošná kanalizace Michálkovice - pasport”, poř.           
č. 125/2017 
  
Usnesení číslo: 06944/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na vypracování pasportu stávajících kanalizačních 

řadů pro stavbu „Plošná kanalizace Michálkovice“ v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,               

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO: 45193673    

za cenu nejvýše přípustnou 406.630,- Kč bez DPH 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. Mitušova, Příborská                     
a Foerstrova”, poř. č. 136/2017 
  
Usnesení číslo: 06945/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

nazvané “Oprava kanalizace v ulicích Mitušova, Příborská a Foerstrova”, v k. ú. Hrabůvka, 

Hrabová a Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                

se společností: 

VEGI, s.r.o. 

se sídlem: U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25345583 

za cenu nejvýše přípustnou 2.070.546,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Pustkovecká (TDS+BOZP)”, poř.             
č. 124/2017 
  
Usnesení číslo: 06946/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci              

na staveništi a jeho následné aktualizace při realizaci stavby „Rekonstrukce ul. Pustkovecká“        

v  k. ú. Poruba - sever a v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 42767377 

za cenu nejvýše přípustnou 555.880,- Kč bez DPH 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 19 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy     
o dílo na zhotovení stavby “Doplnění VO oblast Požární” 
  
Usnesení číslo: 06947/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

“Doplnění VO oblast Požární” v městském obvodu Slezská Ostrava, za cenu nejvýše 

přípustnou 129 989,- Kč bez DPH se společností 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o., IČO: 25395521, Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava 

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

 
RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Želazného”, poř. č. 134/2017 
  
Usnesení číslo: 06948/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava vodovodu ul. Želazného” v k. ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava 

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 1.485.125,19 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce stavidlové komory na odtoku do Odry”, 
poř. č. 133/2017 
  
Usnesení číslo: 06949/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

“Rekonstrukce stavidlové komory na odtoku do Odry” v k. ú. Přívoz, obec Ostrava dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o. 

se sídlem: č.p. 135, 753 61 Milenov 

IČO: 48392570 

za cenu nejvýše přípustnou 2.033.020,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 23 
Veřejná zakázka “Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu”, poř.              
č. 61/2017 
  
Usnesení číslo: 06950/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

Philips Lighting Czech Republic s.r.o. 

se sídlem: Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 

IČO: 04264240 

za cenu nejvýše přípustnou 1.849.841,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 24 
Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní v rámci 
vybudování stavby “Lokality pro bikesharing” 
  
Usnesení číslo: 06951/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zajištění vypracování příslušné projektové 

dokumentace a inženýrské činnosti vedoucí k vydání územních souhlasů a povolení umístění 

pevných překážek pro stavbu „Lokality pro bikesharing“ se zhotovitelem HaskoningDHV 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Czech Republic, spol. s r.o., IČO:45797170, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8       

za cenu nejvýše přípustnou 163.350,- Kč vč. DPH dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

 
RM_VZ 25 
Náhradní výsadba dřevin 
  
Usnesení číslo: 06952/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na provedení náhradní 

výsadby jako kompenzaci ekologické újmy za skácené dřeviny mezi statutárním městem 

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

Údržba pozemků, a.s., Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 

IČO: 28620968 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 26 
Veřejná zakázka “SPZ Mošnov - autobusové zastávky Mobis, Behr”, 
poř. č. 86/2017 
  
Usnesení číslo: 06953/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06463/RM1418/94 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona            

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na realizaci stavby “SPZ Mošnov - autobusové 

zastávky Mobis, Behr”, v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, s účastníkem, který předložil svou 

nabídku pod poř. č. 5: 

SEMITA - DS s.r.o. 

se sídlem: č.p. 171, 742 73  Veřovice 

IČO: 03829707 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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za cenu nejvýše přípustnou 2.834.918,76 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 32 
Veřejná zakázka “Nové Lauby - zjišťovací archeologický výzkum”, poř. 
č. 159/2017 
  
Usnesení číslo: 06954/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na veřejné zakázce k provedení zjišťovacího 

archeologického výzkumu pro využití proluky pod názvem “Nové Lauby”, která se nachází      

v centrální části města mezi ul. Velkou, Muzejní, Pivovarskou a ze západní strany navazuje na 

stávající zástavbu, v k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s: 

Národním památkovým ústavem 

se sídlem: Valdštějnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 

IČO: 750 32333 

NPÚ, ÚOP v Ostravě 

se sídlem: ul. Odboje 1941/1, 702 00 Moravská Ostrava - Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 603.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 19 
Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitostí svěřených 
městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 06955/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 04454/RM1418/65 
k usnesení č. 06225/RM1418/90 
k usnesení č. 05692/RM1418/82 
  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a) a k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), 

obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) pod číslem 069 – městský obvod 

Martinov a pod číslem 074 – městský obvod Radvanice a Bartovice  obecně závazné vyhlášky 

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

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 108 
Rozhodnutí o námitce autorů návrhů č. 13 k architektonicko-
urbanistické soutěži na revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre 
Šrámka v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 06956/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
návrh rozhodnutí o námitce autorů návrhu č. 13 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 06957/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

jednotlivých darů dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

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

Ostrava, IČO: 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 11.08.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 18 
Návrh na vystavení objednávky na zajištění kosení nestandardních 
travnatých ploch v Bělském lese v majetku statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06958/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o objednání služby na zajištění mimořádného opatření - jednorázového pokosu nestandardních 

travnatých ploch v Bělském lese na pozemcích v majetku statutárního města Ostravy                 

u společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 

Ostrava-Zábřeh, za cenu nejvýše přípustnou 299 000,- Kč bez 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: 31.07.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 50 
Návrh na uzavření Smlouvy č. 109PL8119_OV o způsobu užívání             
a podílu údržby v lesích zvláštního určení ve správě státního podniku 
Lesy České republiky na území statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06959/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy č. 109PL8119_OV o způsobu užívání a podílu údržby v lesích zvláštního 

určení mezi statutárním městem Ostrava a Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem 

Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec Králové dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 08.09.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 

každoročně do konce roku 2027 zpracovat  a projednat s Lesy České republiky, s.p. plán 

údržeb a investic pro lokality příměstských lesů uvedených v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.12.2027 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_VZ 28 
Zadání veřejné zakázky na certifikaci systému environmentálního 
managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 
  
Usnesení číslo: 06960/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příslušné příkazní smlouvy dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu na certifikaci systému environmentálního managementu dle normy 

ČSN EN ISO 14001:2016 s právnickou osobou: CERT-ACO, s.r.o., IČO: 25606310, se sídlem 

Huťská 229, 272 01  Kladno za cenu nejvýše přípustnou 239.580 Kč dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
o podání žádosti o certifikaci systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN 

ISO 14001:2016 u právnické osoby: CERT-ACO, s.r.o., IČO: 25606310, se sídlem Huťská 

229, 272 01  Kladno dle důvodové zprávy předloženého materiálu, za podmínky uzavření 

smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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- snižují běžné výdaje 

§ 6171, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 190, ORG 0000190000000 ................. o 140 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje 

§ 3792, pol. 5139, ÚZ 1030, ORJ 190 ........................................................ o 10 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 6171, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 190 ...................................................... o 150 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí, podat žádost 

dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 51 
Změna nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 06961/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
10 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
Nařízení města č. 13 /2017, kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní 

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

  

 
RM_M 23 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování elektronické spisové služby 
eSpis ve verzi lite s předmětnými organizacemi 
  

(zn.předkl.) 
83 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Usnesení číslo: 06962/RM1418/99 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE                   

s organizacemi zřizovanými statutárním  městem Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci GISMO mezi statutárním 
městem Ostrava a správcem inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČO: 4519 3673 
  
Usnesení číslo: 06963/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a správcem 

inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 

3114/28, 729 71 Ostrava-Mor. Ostrava, IČO: 4519 3673 

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh smlouvy na zajištění přístupu uživatelů základních a mateřských 
škol zřizovaných statutárním městem Ostrava k aplikaci Řízení školy 
online 
  
Usnesení číslo: 06964/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

společností Wolters Kluwer ČR, a.s. se sídlem U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3,   

IČO 63077639, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Nákup tonerů 

(zn.předkl.) 
83 
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Usnesení číslo: 06965/RM1418/99 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup tonerů vůči 

společnosti Prekt service s.r.o., se sídlem: Křivá 1849/25, 702 00 Ostrava, IČO: 03023419, dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 29 
Návrh smlouvy na dodávku programového vybavení a poskytování 
služeb technické podpory eSpis LITE se společností ICZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 06966/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 25145444, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 30 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory    
k produktům společnosti NetApp se společností CDC Data s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06967/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory se společností CDC Data s.r.o., se sídlem: Kaštanová 618/141c, Horní Heršpice, 617 

00 Brno, IČO: 25344609 za cenu 947.800,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 31 
Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro projekty “Koncepce bydlení  
a její pilotní ověření ve městě Ostrava” a “Prevence ohrožení rodiny  ve 
městě Ostrava” etapa 2 
  
Usnesení číslo: 06968/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno-Židenice, IČO 27675645, 

za cenu 64 775,00 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a.s., se sídlem Rudé armády 651/19a, 733 01 Karviná Hranice, IČO 28633652, za cenu nejvýše 

přípustnou 13 190,00 Kč bez DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Plná moc na inženýrskou činnost k návrhu na úpravu dopravního 
značení na veřejně přístupné účelové komunikace v lokalitě ulic 
Jantarová, K Šalamounu, Na Prádle, Na Karolíně a náměstí Biskupa 
Bruna 
  
Usnesení číslo: 06969/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
plnou moc panu Ing. XXXXXXX XXXXXXXX , nar. XXXXXXXXX dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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RM_M 22 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ředitelství silnic          
a dálnic ČR na nadlimitní čištění komunikací 
  
Usnesení číslo: 06970/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové 

organizaci, IČO 65993390, ve výši 326.320,88 Kč na nadlimitní čištění komunikací v jejich 

správě na území statutárního města Ostravy 

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í 

kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 100                       o    327  tis. Kč 

z v ý š í 

běžné výdaje                                                                                        o   327   tis. Kč 

na § 2212, pol. 5339, ORJ 100 

  

3) ukládá 

  
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

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

bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 25 
Neposkytnutí dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s. 
na zabezpečení konference TRANSPORT 
  
Usnesení číslo: 06971/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
neposkytnout dotaci ve výši 40 tis. Kč Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s., 

sídlo: Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava 9, IČO: 00576310, na zabezpečení konference 

TRANSPORT 

  

 
RM_VZ 8 
Uzavření dodatku ke smlouvě na zpracování investičního záměru 
stavby “Parkoviště Hlubina” 
  
Usnesení číslo: 06972/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 06026/RM1418/87 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 1043/2017/OD na zpracování investičního záměru 

akce “Parkoviště Hlubina” se společností Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266,   

709 00 Ostrava, IČO 25396544, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se: 

s n í ž í 

kapitálové výdaje  na: 

§ 2212, pol. 6121, ORG0000000003093  ORJ 0100                             o 30 tis. Kč 

z v ý š í 

kapitálové výdaje na: 

§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                                                                        o 30 tis. Kč    
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních 
službách s PPF bankou, a.s. pro zřízení termínovaného vkladu              
na 24 měsíců 
  
Usnesení číslo: 06973/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách pro zřízení 

termínovaného vkladu na 24 měsíců s PPF bankou, a.s., se sídlem, Evropská 2690/17, Praha 6, 

PSČ 160 41, IČ 47 11 61 29  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Prodej podílových listů investiční společnosti Erste Asset Management 
GmbH, pobočka ČR nabytých po Pxxxx Mxxxxx 
  
Usnesení číslo: 06974/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodeji 2 458 ks podílových listů investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, 

pobočka ČR, ISIN CZ0008474814, nabytých po zůstaviteli XXXXX XXXXXXXX, posl. 

bytem XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, zemřelém dne 15.10.2016 

  

 
 

RM_M 83 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 06975/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

- snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské centrum Domeček                 

o 164 tis.Kč 

- navýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Národní divadlo moravskoslezské o 2 890 tis.Kč 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením. p.o., IČO 70631808 na základě 

smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02785/2015/SOC, 

dodatek č. 1 02785/2015D1/2015SOC, ve výši 315 tis.Kč, určený na náklady spojené                

s využitím solárního systému pro ohřev cirkulace TUV, s časovou použitelností od 1.7.2017   

do 30.9.2017 

  

2) souhlasí 

  
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Středisko volného času Korunka, 

Ostrava-Mariánské Hory, p.o. ve výši  Kč 100 000,00 na realizaci projektu Letní aktivity           

v Korunce 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- daňové příjmy 

na pol. 1333, org. 5999, ORJ 120 o 484 tis.Kč (C.11.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34352 o 18 800 tis.Kč (A.5.) 

                                      ÚZ 29008 o 381 tis.Kč (A.10.)  

                                      ÚZ 104513013 o 596 tis.Kč (A.11.) 

                                      ÚZ 104113013 o 70 tis.Kč (A.11.) 

                                      ÚZ 104513013 o 488 tis.Kč 

                                      ÚZ 104113013 o 57 tis.Kč   

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 164 tis.Kč (A.1.) 

                                                   o 1 000 tis.Kč (A.2.) 

                                      ÚZ 133 o 281 tis.Kč (A.8.) 

                                      ÚZ 319 o 150 tis.Kč (A.6.) 

- běžné výdaje 

na § 5599, pol. 5162, ORJ 133, ÚZ 201 o 1 000 tis.Kč (A.2.) 

(A.10.) na ORJ 190, § 1036, ÚZ 29008, pol. 5219 o 111 tis.Kč 
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                                                                pol. 5213 o 124 tis.Kč 

                                                                pol. 5212 o 146 tis.Kč 

na § 4349, pol. 5169, ORJ 180, ÚZ 319, org. 9817 o 150 tis.Kč (A.6.) 

(A.11.) na ORJ 130, § 4349, org. 94000000, pol. 5173, ÚZ 104513013 o 85 tis.Kč 

                                                                                        ÚZ 104113013 o 10 tis.Kč 

                                                                                        ÚZ 104107606 o 5 tis.Kč 

            na ORJ 180, § 4349, org. 94000000, pol. 5169, ÚZ 104513013 o 511 tis.Kč 

                                                                                        ÚZ 104113013 o 60 tis.Kč 

                                                                                        ÚZ 104107606 o 31 tis.Kč   

(A.12.) na ORJ 135, § 4349, org. 95000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 287 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5021 o 43 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5031 o 72 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 26 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104113013, pol. 5011 o 34 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5021 o 5 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5031 o 8 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5032 o 3 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104107606, pol. 5011 o 16 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5021 o 3 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5031 o 4 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5032 o 2 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 7606, pol. 5021 o 227 tis.Kč  

                                                                                        pol. 5031 o 57 tis.Kč 

                                                                                        pol. 5032 o 20 tis.Kč 

         na ORJ 180, § 4349, org. 95000000, ÚZ 104513013, pol. 5192 o 60 tis.Kč 

                                                                     ÚZ 104113013, pol. 5192 o 7 tis.Kč 

                                                                     ÚZ 104107606, pol. 5192 o 4 tis.Kč   

na § 3745, pol. 5169, ORJ 300, ÚZ 3637, org. 62000000 o 42 tis.Kč (C.3.) 

na § 2223, pol. 5166, ORJ 100 o 93 tis.Kč (C.4.) 

na § 2223, pol. 5175, ORJ 100 o 22 tis.Kč (C.5.) 

(C.7.) na § 6171, pol. 5499, org. 8932 o 100 tis.Kč 

                                             org. 8934 o 1 500 tis.Kč 

                            pol. 5169, org. 8940 o 1 500 tis.Kč 

na § 6409, pol. 5191, ORJ 120, org. 53 o 1 tis.Kč (C.8.) 

na § 5512, pol. 5169, ORJ 121 o 263 tis.Kč (C.12.) 

(C.13.) na § 2339, pol. 5139 o 25 tis.Kč 

                 § 3639, pol. 5171 o 2 172 tis.Kč 

                 § 6211, pol. 5171 o 835 tis.Kč  

(C.14.) na ORJ 135, § 6211, pol. 5424 o 30 tis.Kč 

                                 § 1014, pol. 5424 o 20 tis.Kč 

(C.17.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5169 o 2 000 tis.Kč 

                                              pol. 5424 o 300 tis.Kč 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 3 000 tis.Kč (E.10.) 

na § 3631, pol. 5171, ORJ 100, ÚZ 93 o 4 840 tis.Kč (E.11.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3699, pol. 6121, ORJ 210 o 2 500 tis.Kč (C.2.) 

(C.6.) na ORJ 230, § 3322, pol. 6121, org. 8211 o 7 000 tis.Kč 
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                                                             ÚZ 95, org. 8211 o 43 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8006 o 80 tis.Kč 

                               § 3522, pol. 6121, org. 6213 o 527 tis.Kč 

                                                             org. 6214 o 503 tis.Kč  

na § 3639, pol. 6121, ORJ 136 o 18 tis.Kč (C.13.) 

na § 3412, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 1080, org. 8194 o 2 000 tis.Kč (E.1) 

na § 6171, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 1080, org. 8179 o 20 000 tis.Kč (E.2.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 164 tis.Kč (A.1.) 

(A.5.) na ORJ 160, na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34352, org. 4234 o 13 100 tis.Kč 

                                                                                    org. 4240 o 1 200 tis.Kč 

                                                                                    org. 4251 o 2 200 tis.Kč 

                               na § 3312, pol. 5336, ÚZ 34352, org. 4212 o 2 300 tis.Kč 

na § 3233, pol. 5336, ORJ 140, ÚZ 133, org. 84 o 281 tis.Kč (A.8.) 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 10 000 tis.Kč (C.9.) 

na § 6402, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 91252 o 16 530 tis.Kč (C.16.) 

- investiční transfery 

na § 3745, pol. 6322, ORJ 300, ÚZ 7120 o 20 tis.Kč (C.1.) 

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 95, ORJ 180, org. 43 o 315 tis.Kč (C.6.) 

na § 3311, pol. 6351, ORJ 160, org. 4234 o 2 890 tis.Kč (E.9.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

(C.15.) na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 522 o 30 tis.Kč 

                                                                           org. 504 o 30 tis.Kč 

                                                                ÚZ 93, org. 510 o 60 tis.Kč 

(C.18.) na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 7608, org. 505 o 654 tis.Kč 

                                                                               org. 502 o 358 tis.Kč 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 6330, org. 503 o 400 tis.Kč (E.7.) 

                                                                                 o 1 271 tis.Kč (E.8.) 

                                                                   org. 507 o 2 915 tis.Kč (E.3.) 

                                                                   org. 603 o 642 tis.Kč (E.8.) 

                                                                   org. 606 o 2 649 tis.Kč (E.6.) 

                                                                   org. 618 o 1 339 tis.Kč (E.4., E.5.)   

                                                                   org. 602 o 8 629 tis.Kč (E.12.)      

                                                                   org. 502 o 3 781 tis.Kč (E.12.)   

                                                                   org. 503 o 671 tis.Kč (E.13.) 

                                                                   org. 603 o 283 tis.Kč (E.13.)                            

z v ý š í  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 164 tis.Kč (A.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7606 o 36 tis.Kč (A.11.) 

                                                                  o 333 tis.Kč (A.12.) 
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na § 3745, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 7120 o 20 tis.Kč (C.1.) 

na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 42 tis.Kč (C.3.) 

na § 2223, pol. 5171, ORJ 100 o 22 tis.Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 5499, org. 8933 o 3 100 tis.Kč (C.7.) 

na § 6409, pol. 5192, ORJ 120, org. 53 o 1 tis.Kč (C.8.) 

(C.12.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5132 o 228 tis.Kč 

                                              pol. 5156 o 35 tis.Kč  

(C.13.) na ORJ 136, § 2339, pol. 5169 o 25 tis.Kč 

                                 § 3639, pol. 5169 o 18 tis.Kč 

                                 § 6171, pol. 5171 o 1 832 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5424, ORJ 135 o 50 tis.Kč (C.14.) 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100, ÚZ 91252 o 16 530 tis.Kč (C.16.) 

(C.17.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5173 o 2 000 tis.Kč 

                                              pol. 5011 o 300 tis.Kč  

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7608 o 1 012 tis.Kč (C.18.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3635, pol. 6119, ORJ 210 o 2 500 tis.Kč (C.2.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100 org. 3093 o 93 tis.Kč (C.4.) 

(C.6.) na ORJ 230, § 3319, pol. 6121, org. 2011 o 7 000 tis.Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 2011 o 43 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8006 o 395 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909 o 1 030 tis.Kč 

na § 6171, pol. 6121, ORJ 136 o 1 175 tis.Kč (C.13.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 120 tis.Kč (C.15.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ÚZ 170, org. 4245 o 164 tis.Kč (A.1.) 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 10 000 tis.Kč 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na strategické investice 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 2 000 tis.Kč (E.1.) 

                                                                  o 20 000 tis.Kč (E.2.) 

- účelová rezerva na výdaje městských obvodů 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 6330 o 9 216 tis.Kč (E.3., E.8.) 

                                                                  o 12 410 tis.Kč (E.12.) 

                                                                  o 954 tis.Kč (E.13.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 890 tis.Kč (E.9.) 

                                                  o 3 000 tis.Kč (E.10.)  

                                                  o 4 840 tis.Kč (E.11.)  

- financování na pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 o 484 tis.Kč (C.11.) 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  (A.3., A.4., C.18, , E.12.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 33122 o 80 tis.Kč 
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na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 510 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů (A.7.) 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 804 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 33122 o 80 tis.Kč 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 510 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 804 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 502 o 358 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 358 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 602 o 8 629 tis.Kč 

                                                   org. 502 o 3 781 tis.Kč  

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3968 - rekonstrukce ul. Zeyerovy a části ul. Kostelní 

na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 5 000 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava a estetizace prostor Frýdlantských mostů 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 2 119 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6917 - ZŠO Nádražní 117 - rekonstrukce hřiště 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 3 629 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci ZŠO Nádražní 117 - oprava tělocvičen 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 1 662 tis.Kč 

městský obvod Slezská Ostrava (A.7., E.7., E.8., E.13.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 1 912 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 1 912 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 503 o 1 271 tis.Kč  

                                                   org. 603 o 642 tis.Kč 

                                                   org. 503 o 400 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravy volných bytů 

na § 3612, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 1 271 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na demolice a odstranění odpadů 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 400 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 1663 - modernizace volných bytů 

na § 3612, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 642 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 633, org. 503 o 671 tis.Kč 

                                                 org. 603 o 283 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8779 - byt. č. 1 a 5 Plechanovova 217 - změny systému 

vytápění 

na § 3612, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 283 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci oprava bytů 1 a 5 Plechanovova 217 

na § 3612, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 298 tis.Kč 
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- zvýší běžné výdaje na akci oprava společných prostor v suterénu domu s pečovatelskou 

službou Hladnovská na § 4xxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 373 tis.Kč 

městský obvod Ostrava-Jih (A.3., A.4., A.7., C.15.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přiaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 33122 o 59 tis.Kč 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 2 566 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 1 194 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 33122 o 59 tis.Kč 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 2 566 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 1 194 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 504 o 30 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na pořízení cykloboxu 

na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93 o 30 tis.Kč 

městský obvod Nová Bělá (E.6.) 

- zvýší převody mezi státárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 606 o 2 649 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdje na akci 3955 - Rekonstrukce chodníku podél ul. Mitrovické 

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 6330 o 2 649 tis.Kč 

městský obvod Vítkovice (A.7., E.3.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 105 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 105 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 507 o 2 915 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na Opravu místní komunikace ul. Svatoplukova 

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 2 915 tis.Kč 

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.7., A.9., C.15.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 407 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 407 tis.Kč 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14024 o 148 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 14024 o 148 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními měty a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 510 o 60 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na pořízení 2 cykloboxů 

na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93 o 60 tis.Kč 
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městský obvod Krásné Pole (E.4., E.5.) 

- zvýší převody mezi státutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 618 o 1 339 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Úspora energie - sloučení odběrných míst v ZŠ Krásné Pole 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 213 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8778 - Založení stavby Přístavba hasičské zbrojnice 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 1 126 tis.Kč 

městský obvod Polanka nad Odrou (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 521 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 521 tis.Kč 

městský obvod Svinov (C.15.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 522 o 30 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na pořízení cykloboxu 

na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93 o 30 tis.Kč 

městský obvod Poruba (C.18.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 505 o 654 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 654 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 89 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 06976/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02093/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- daňové příjmy na pol. 1122, ORJ 120 o 144 626 tis.Kč 

- běžné výdaje na § 6409, pol. 5365, ORJ 120 o 144 626 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, PhD.  

předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření z bodu 1) předloženého 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 1 
Návrh na schválení výpůjčky archiválií statutárnímu městu Ostrava – 
městskému obvodu Hrabová 
  
Usnesení číslo: 06977/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výpůjčce specifikovaných archiválií statutárnímu městu Ostrava - městskému obvodu 

Hrabová, se sídlem Bažanova 174/4 Hrabová, 720 00  Ostrava, na dobu určitou od podpisu 

protokolu o výpůjčce archiválií do 4.9.2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
k podpisu protokolu o výpůjčce archiválií ředitelku Archivu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: PhDr. Blažena Przybylová, T: 04.09.2017 

 ředitelka Archivu města Ostravy 

  
 
 

RM_M 2 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválie s Muzeem umění 
Olomouc pro výstavu 
  

(zn.předkl.) 
26 
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Usnesení číslo: 06978/RM1418/99 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka 

specifikovaných archiválií, s Muzeem umění Olomouc, se sídlem Denisova 47, 771 11  

Olomouc, IČO: 75079950, na dobu určitou od účinnosti smlouvy do 28.2.2018 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru majetkového k 1.8.2017 
  
Usnesení číslo: 06979/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zvýšení počtu funkčních míst odboru majetkového z 38 na 39 

  

 
RM_M 77 
Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů fakulty 
  
Usnesení číslo: 06980/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci odborné praxe mezi statutárním městem Ostrava 

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

IČO 00216224, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem             
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06981/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání 

Magistrátu  města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou 

likvidaci, svěřením a prodejem 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007  

pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_M 6 
Žádost Ing. Jxxxx Pxxxx o prominutí poplatku za parkování osobního 
vozidla na záchytném parkovišti 
  
Usnesení číslo: 06982/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
prominout Ing. XXXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XXX Ostrava X XXXXXXXX XXXXXXX poplatek za parkování osobního vozidla Škoda 

Felicie RZ: KIS 12-75 na záchytném parkovišti na ul. Hlubinská v Ostravě - Moravské Ostravě 

ve výši tj. 14.000,- Kč 

  

 
RM_M 8 
Sleva z poplatku za pronájem vodohospodářské infrastruktury                      
v průmyslové zóně Mošnov v roce 2017 pro Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 06983/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o slevě z poplatku za pronájem vodohospodářské infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov           

v roce 2017 pro společnost  Severomoravské  vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 

28. října 169, 709 45 Ostrava, a to ve výši dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06984/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

o povolení kácení dřevin, a to: 

a) 1 ks vrba dvojkmen o obvodech kmenů 160 + 224 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 460/1 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Zábřeh-VŽ, 

obec Ostrava - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) 1 ks borovice o obvodu kmene 97 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 371/1 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to 

v souvislosti se stavbou “Ostrava, Cholevova, přeložka VNk SMO“ č. stavby EP-12-8003672  

v rámci stavby cyklostezky, jejímž investorem je Statutární město Ostrava, Městský obvod 

Ostrava-Jih, pro investora stavby: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02  

Děčín IV - Podmokly, IČO: 24729035 – dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení žádosti o zahájení řízení o povolení kácení dřeviny a vydání rozhodnutí 

příslušným správním orgánem dle bodu 1a) tohoto usnesení a sdělení o vyslovení souhlasu 

s kácením dřeviny  a s podáním žádosti o povolení kácení dřeviny a vydání rozhodnutí 

příslušným správním orgánem dle bodu 1b) tohoto usnesení    

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.07.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí a sdělení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.07.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 11 
Návrh na nesouhlas a souhlasy ke stavbám na pozemcích                       
v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních 
nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 06985/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

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

č. 2600/1 - trvalý travní porost v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

“Přístřešek k zemědělským účelům” na pozemku parc. č. 2597 - zahrada v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava, pro žadatele a investora stavby:  XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXX XXXX, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
a)  jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 518/1 

- ostatní plocha, jiná plocha a pozemku parc. č. 475/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace     

v k.ú. Nová Ves, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Přípojka kanalizace pro RD 

č.p. 155/9” na pozemku parc. č. 118 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 457/13 - 

zahrada a pozemku parc. č. 457/5 - zahrada v k.ú. Nová Ves, obec Ostrava, pro žadatele 

stavby: Europrojekt, Velehradská 1905, 686 03  Staré Město, IČO: 65316029, na základě plné 

moci investora stavby:  XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXX 

XXX XXXXXXX X XXXX XXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

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

č. 3266/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radvanice, obec Ostrava) s ohlášením 

stavebního záměru a změnou užívání stavby “Stavební úpravy RD Čapkova 375, Ostrava - 

Radvanice“ na pozemku parc. č. 1215 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava, pro žadatele stavby: Stavby Fidelis, s.r.o., Záchranářů 154, 735 14  Orlová - Poruba, 

IČO: 28561597, na základě plné moci investora stavby: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXXX, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

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

č. 4879/1 - ostatní plocha, zeleň v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním a realizací 

stavby „RD včetně inženýrských sítí, vjezdu, zpevněných ploch, oplocení, vsaku a akumulační 

jímky” na pozemku parc. č. 101/3 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku parc. č. 101/19 - 

zahrada v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, pro žadatele stavby: Ing. Petru Hlaváčkovou, Lesní 

407/5, 747 20  Vřesina, IČO: 76582736, na základě plné moci investora stavby:  XXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX 
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XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, 

aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil vyhotovení příslušného nesouhlasu dle 

bodu 1a) a souhlasů dle bodů 2a) až 2c) tohoto usnesení a s tím spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.07.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu nesouhlasu a souhlasů dle bodů 1), 2) a 3)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.07.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž 
klimatizace pro školící místnost 406 Nové radnice firmě uvedené v bodě 
1) předloženého návrhu usnesení 
  
Usnesení číslo: 06986/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž klimatizace pro školící 

místnost 406 Nové radnice společnosti MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Ostrava-Přívoz,           

IČO 42864771, za cenu nejvýše přípustnou 99.595,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Návrh Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce                              
na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární 
město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem 
Ostrava, popřípadě městskými obvody 
  
Usnesení číslo: 06987/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
Zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na poskytování mobilních 

telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené 

statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody na období od 1.1.2018 do 

31.1.2021 a zadání nadlimitní veřejné zakázky 

  

2) rozhodla 

  
aby společnost e Centre, a.s. provedla jménem statutárního města Ostrava úkony zadavatelské 

činnosti podle zákona č. 134/2016 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn             

a doplňků, vztahující se k veřejné zakázce na poskytování mobilních telekomunikačních služeb 

pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, 

popřípadě městskými obvody dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 
RM_M 79 
Návrh na úpravu organizační struktury odboru dopravně správních 
činností Magistrátu města Ostravy a Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 06988/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
novou organizační strukturu odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od 1.8.2017 

  

2) mění 

  
název oddělení věcných břemen, strategického majetku a průmyslových zón na oddělení 

věcných břemen a průmyslových zón odboru majetkového Magistrátu města Ostravy 

  

3) zrušuje 

  
k 31.7.2017 Organizační řád magistrátu, schválený usnesením č. 9194/143 ze dne 20.6.2006, 

ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

4) schvaluje 

  
Organizační řád magistrátu s účinností od 1.8.2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Jazykové kurzy”, poř. č. 105/2017 
  
Usnesení číslo: 06989/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
22 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a realizaci systematického jazykového vzdělávání zaměstnanců statutárního města Ostravy se 

zaměřením na veřejnou správu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Cloverleaf spol. s r.o. 

se sídlem: Puchmajerova 489/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 48398071 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_ORG 1 
Schválení termínu 22. mimořádné schůze rady města dne 14.08. 2017 
  
Usnesení číslo: 06990/RM1418/99 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termín 22. mimořádné schůze rady města dne 14.08.2017 v 9:30 hod 

  

 
• Tisková oprava - 
Oprava rozpočtového opatření v bodě 3) usn.č. 06815/RM1418/98 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
RM schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují běžné výdaje 

na ORJ 180, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5175 o 17 tis.Kč 

                                                            ÚZ 104113013, pol. 5175 o 2 tis.Kč 
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                                                            ÚZ 104107601, pol. 5132 o 1 tis.Kč  

  

2) Správné znění: 

  
RM schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují běžné výdaje 

na ORJ 180, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5175 o 17 tis.Kč 

                                                            ÚZ 104113013, pol. 5175 o 2 tis.Kč 

                                                            ÚZ 104107601, pol. 5175 o 1 tis.Kč  

  

 
  
 
 


