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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 18.04.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

06143/RM1418/90 RM_M 0 Schválení programu 90. schůze rady města konané 

dne 18.04.2017 

35 

06144/RM1418/90 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

06145/RM1418/90 RM_M 53 Návrh na podání žádosti o dotaci a 

spolufinancování projektu “Energetické úspory - 

ZŠO, Zelená” 

50 

06146/RM1418/90 RM_M 68 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt “Ozdravné 

pobyty předškolních dětí městského obvodu 

MOaP IV.” 

50 

06147/RM1418/90 RM_M 54 Podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti 

podmínek pro nakládání s byty postavenými nebo 

rekonstruovanými s dotací Ministerstva pro místní 

rozvoj na území městského obvodu Ostrava-Jih 

50 

06148/RM1418/90 RM_M 69 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci 

pro projekt s názvem „Lepší přístup k výuce 

jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě“ 

50 

06149/RM1418/90 RM_MZP 4 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2016 ředitelce 

Firemní školky města Ostravy, příspěvkové 

organizace 

35 

06150/RM1418/90 RM_M 42 Ukončení smlouvy příkazní na zajištění služeb č. 

2895/2016/MP/VZKÚ 

25 

06151/RM1418/90 RM_M 38 Stanovení kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání a termín zápisu dětí do Firemní školky 

města Ostravy pro letní docházku 

38 

06152/RM1418/90 RM_M 4 Projednání návrhů usnesení Správní rady sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 

38 

06153/RM1418/90 RM_M 70 ITI ostravské aglomerace - změna výzvy nositele 

ITI ostravské aglomerace 

38 

06154/RM1418/90 RM_M 71 ITI ostravské aglomerace - výzva nositele ITI k 

předkládání projektových záměrů 

38 

06155/RM1418/90 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Koncept Muzea MHD - 

koordinátor”, poř. č. 73/2017 

38 

06156/RM1418/90 RM_M 8 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do 

SRN (Drážďany) ve dnech 27.-29.04.2017 

01 

06157/RM1418/90 RM_M 39 Informace o konání XVII. ročníku Česko - 

polských dnů v Ostravě ve dnech 22.-27.05.2017 

01 

06158/RM1418/90 RM_M 40 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného 

času Korunka, p.o., do SRN (Bad Liebenzell) ve 

dnech 11.-14.05.2017 

01 

06159/RM1418/90 RM_M 43 Vystavení objednávky na nákup 26 ks lahví 01 
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carbon kompozit pro jednotky sboru dobrovolných 

hasičů statutárního města Ostravy a objednávky na 

nákup 4 ks kompletních dýchacích přístrojů pro 

jednotku sboru dobrovolných hasičů Martinov 

06160/RM1418/90 RM_M 12 Návrh na uzavření dohody o plné moci s 

náměstkem primátora statutárního města Ostravy 

28 

06161/RM1418/90 RM_M 13 Výzva k vydání výtěžku z dražby 28 

06162/RM1418/90 RM_M 41 Přehled písemností adresovaných radě města a 

zastupitelstvu města za období od 01.01.2017 do 

31.03.2017 

28 

06163/RM1418/90 RM_M 63 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

06164/RM1418/90 RM_M 67 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku právnické osobě Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 120 

000,- Kč. 

40 

06165/RM1418/90 RM_M 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a 

jiných podobných her č. 10 na zabezpečení 

projektu “Rekonstrukce prostor pro MIKASA 

denní stacionář” s právnickou osobou MIKASA 

86 

06166/RM1418/90 RM_M 11 Návrh na poskytnutí transferů městským 

obvodům, příspěvku a daru za účelem zabezpečení 

prevence kriminality 

86 

06167/RM1418/90 RM_M 10 Návrh na souhlas s vyřazením a likvidaci 

neupotřebitelného majetku města Ostravy ve 

správě Národního divadla moravskoslezského, 

příspěvkové organizace 

42 

06168/RM1418/90 RM_M 9 Návrh na souhlas s vyřazením a likvidaci 

neupotřebitelného majetku města Ostravy ve 

správě Divadla loutek Ostrava, příspěvkové 

organizace 

42 

06169/RM1418/90 RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2016 ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti kultury. Návrh na 

úpravu platu ředitele PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace 

31 

06170/RM1418/90 RM_MZP 3 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2016 ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti školství 

46 

06171/RM1418/90 RM_M 48 Žádost Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. 

o navýšení účelové dotace o 1.500 tis. Kč na 

realizaci významné sportovní akce „Zlatá tretra 

Ostrava IAAF World Challenge“ 

91 

06172/RM1418/90 RM_M 56 Zřízení pracovní skupiny rady města “Systém 

sdružených nákupů” 

90 

06173/RM1418/90 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním vnitřního 08 
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komunikačního vedení pro T-Mobile Czech 

Republic a.s. 

06174/RM1418/90 RM_M 16 Návrh na zrušení usnesení č. 10420/RM0610/126 

ze dne 30. 3. 2010 a návrh na souhlas se vstupem 

a umístění stavebního objektu do pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava pro obec 

Mošnov 

08 

06175/RM1418/90 RM_M 17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava, pro budoucího oprávněného 

fyzickou osobu 

08 

06176/RM1418/90 RM_M 18 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti 

s fyzickými a právnickými osobami 

08 

06177/RM1418/90 RM_M 19 Návrh na zřízení věcného břemene a služebnosti, 

návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o zřízení služebnosti k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro společnost GasNet, s.r.o. a společnost 

OVA-RENT s.r.o. 

08 

06178/RM1418/90 RM_M 20 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

06179/RM1418/90 RM_M 21 Návrh na záměr města prodat pozemek a části 

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

městskému obvodu Poruba - lokalita lehká 

průmyslová zóna “Nad Porubkou” 

08 

06180/RM1418/90 RM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Poruba a návrh na záměr města neprodat nemovité 

věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava 

08 

06181/RM1418/90 RM_M 23 Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Muglinov, 

obec Ostrava 

08 

06182/RM1418/90 RM_M 24 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava 

08 

06183/RM1418/90 RM_M 25 Návrh na svěření věcí movitých městským 

obvodům Poruba, Ostrava - Jih, Moravská Ostrava 

a Přívoz, Slezská Ostrava a Krásné Pole 

08 

06184/RM1418/90 RM_M 26 Návrh na nesvěření pozemku parc.č. 1913/2 v k. 

ú. Svinov, obec Ostrava, městskému obvodu 

Svinov 

08 

06185/RM1418/90 RM_M 27 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o 

výpůjčce ev. č. 1745/2012/MJ se zájmovým 

sdružením OSTRAVA BEZPEČNÁ 

DOPRAVA!!! 

08 

06186/RM1418/90 RM_M 28 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Plesná 

08 

06187/RM1418/90 RM_M 32 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v 08 
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k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

06188/RM1418/90 RM_M 33 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o 

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

návrh na záměr města nepronajmout část pozemku 

v k.ú. Moravská Ostrava 

08 

06189/RM1418/90 RM_M 34 Návrh na záměr města pronajmout část nemovité 

věci formou změny smlouvy, k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

06190/RM1418/90 RM_M 35 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

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

Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovitou 

věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr 

města neprodat část nemovité věci v k.ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava 

08 

06191/RM1418/90 RM_M 36 Návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou, 

návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

08 

06192/RM1418/90 RM_M 49 Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí v k. 

ú. Stará Bělá, obec Ostrava do výpůjčky, návrh na 

záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. 

Hrabová a Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

06193/RM1418/90 RM_M 50 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení VN do pozemků v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy s CTP 

Property, a. s. 

08 

06194/RM1418/90 RM_M 57 Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, a návrh na 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro 

oprávněného statutární město Ostrava 

08 

06195/RM1418/90 RM_M 58 Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu 

VM-OV č. 169 včetně pěšího přístupu v pozemku 

ve vlastnictví SMO pro Green Gas DPB, a.s. a 

návrh na souhlas s umístěním stavebních a 

inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví 

SMO pro Zoologickou zahradu Ostrava, 

příspěvkovou organizaci 

08 

06196/RM1418/90 RM_M 59 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy a smlouvy 

o výpůjčce 

08 

06197/RM1418/90 RM_M 60 Záměr pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 

Ostrava, souhlasy s užíváním veřejného 

prostranství v k.ú. Moravská Ostrava, souhlas s 

podnájmem bytu na ul. Horní 3030/96 

08 

06198/RM1418/90 RM_M 61 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru 

v domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský 

Les. 

08 

06199/RM1418/90 RM_M 62 Návrh na uzavření pachtovních smluv k 08 
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pozemkům v k.ú. Hrabová a k.ú. Svinov. 

06200/RM1418/90 RM_M 73 Návrh na záměr města vypůjčit nemovité věci a 

návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

06201/RM1418/90 RM_M 5 Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru magistrátu v rámci akce 

“Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, 

Petřkovice Šilheřovická” a “Nasvětlení přechodu 

pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice Autoservis” 

05 

06202/RM1418/90 RM_M 14 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby “Rekonstrukce dmýchadel 

ÚČOV” 

05 

06203/RM1418/90 RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění překládky 

sítě elektronických komunikací společnosti ČD - 

TELEMATIKA,a.s. v souvislosti s realizací 

stavby ORG 3150 Tramvajové mosty na ul. 

Plzeňská. 

05 

06204/RM1418/90 RM_M 30 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” a 

“Smlouvy o zřízení věcného břemene” v 

souvislosti se stavbou “Stará Bělá - Propojení 

stávající kanalizace na sběrač D” 

05 

06205/RM1418/90 RM_M 31 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” a 

“Smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti” v souvislosti se stavbami zahrnutými 

do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

05 

06206/RM1418/90 RM_M 47 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 1134/2016/OI/VZKÚ ze dne 02.05.2016 ke 

stavbě „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. 

Matiční a Hrabákova” v k.ú. Moravská Ostrava 

05 

06207/RM1418/90 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu 

funkce technického dozoru stavebníka pro akci 

“Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože” v 

městském obvodě Ostrava - Jih, ORG 4318. 

05 

06208/RM1418/90 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

výkon technického dozoru a koordinátora BOZP 

při realizaci stavby “Rekonstrukce komunikací a 

zpevněných ploch v areálu výstaviště Černá louka 

- 1.etapa” 

05 

06209/RM1418/90 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. 

Kollárova”, poř.č. 49/2017 

05 

06210/RM1418/90 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce objektu Husova 7 

- PD”, poř. č. 59/2017 

05 

06211/RM1418/90 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Odkanalizování ul. 

Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - 2. etapa”, 

05 
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poř. č. 63/2017 

06212/RM1418/90 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

výkon činnosti technického dozoru stavebníka, 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi včetně zpracování plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a odborného dozoru při činnostech 

prováděných hornickým způsobem v rámci stavby 

„Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve 

volnočasovém centru v Ostravě Proskovicích” 

05 

06213/RM1418/90 RM_M 72 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městským obvodům 

89 

06214/RM1418/90 RM_VZ 15 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie 

“areál Vozovny 19/2016, Ostrava - Poruba” 

89 

06215/RM1418/90 RM_M 74 Vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže na 

revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre 

Šrámka v Ostravě 

89 

06216/RM1418/90 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn řediteli Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvková organizace 

80 

06217/RM1418/90 RM_M 46 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů z 

Fondu životního prostředí na realizaci projektů 

“Sadové úpravy, MŠO Hornická” a “Sadové 

úpravy hřbitova - Nová Ves u Ostravy” 

80 

06218/RM1418/90 RM_M 51 Schválení přípravy a podání žádosti o poskytnutí 

podpory v rámci Národního programu Životní 

prostředí pro projekt “Likvidace nepotřebných 

hydrogeologických vrtů Ostrava-Nová Ves” 

80 

06219/RM1418/90 RM_M 52 Návrh dodatku č. 29 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací 

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

83 

06220/RM1418/90 RM_VZ 6 Nákup výpočetní techniky - 50 ks PC a 100ks 

monitorů 

83 

06221/RM1418/90 RM_VZ 12 Smlouva na rozšíření systému spisové služby o 

modul Hybridní pošta 

83 

06222/RM1418/90 RM_VZ 13 Smlouva na poskytování služeb technické podpory 

provozu interního portálu pro správu identit se 

společností BCV Solutions s.r.o. 

83 

06223/RM1418/90 RM_VZ 16 Smlouva na dodávku platebního portálu se spol. 

VERA 

83 

06224/RM1418/90 RM_VZ 17 Smlouva na rozšíření systému Radnice VERA o 

modul Zpracování přestupků oznámených PČR 

83 

06225/RM1418/90 RM_M 66 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

06226/RM1418/90 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Přezkoumání hospodaření SMO 

2017-2018”, poř. č. 40/2017 

 

 

07 
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06227/RM1418/90 RM_M 44 Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění dopravní 

obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 

veřejnou linkovou dopravou pro oblast 

Novojičínsko východ 

39 

06228/RM1418/90 RM_M 45 Žádost DPO o zařazení dlouhodobých časových 

jízdenek, určených pro vítěze soutěží 

organizovaných společností Dopravní podnik 

Ostrava a.s. a jednodenních jízdenek určených 

oficiálním návštěvám, jako bezplatnou přepravu 

schválenou statutárním městem Ostrava 

39 

06229/RM1418/90 RM_M 64 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace SLEZSKÉMU 

ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení 

mimořádných vlaků po Ostravsko-karvinském 

revíru ve dnech 22. a 23. dubna 2017. 

09 

06230/RM1418/90 RM_M 65 Dodatek č. 2 smlouvy příkazní 09 

06231/RM1418/90 RM_VZ 18 Zadání zpracování studie proveditelnosti stavby 

“Zahloubení ul. Bohumínské v úseku Dědičná - 

Těšínská” 

09 

06232/RM1418/90 RM_M 2 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 

06233/RM1418/90 RM_M 6 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

06234/RM1418/90 RM_M 7 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v 

katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

06235/RM1418/90 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Výměna EPS ve vícepodlažním 

výstavním pavilonu”, poř. č. 36/2017 

84 

06236/RM1418/90 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

zpracování projektové dokumentace k výměně 

EZS ústředny Archivu města Ostravy, Špálova 19 

v Ostravě - Přívoze 

84 

06237/RM1418/90 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Revitalizace zeleně Karolina”, 

poř. č. 46/2017 

84 

06238/RM1418/90 RM_M 1 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v 

Ostravě 

21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 55 Zpracování nezávislého znaleckého posudku 

zaměřeného na odborné zhodnocení nutnosti 

realizace ekokontejmentu v případě 

dekontaminace nesaturované zóny laguny 

Ostramo termickou desorpcí 

60 

  RM_M 37 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava 

08 
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Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Oprava rozpočtového opatření v bodě 3) usnesení 

č. 06135/RM1418/89 z 4.4.2017 
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RM_M 0 
Schválení programu 90. schůze rady města konané dne 18.04.2017 
  
Usnesení číslo: 06143/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 90. schůze rady města konané dne 18.04.2017 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06144/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
2) schvaluje 

  
mimořádnou odměnu členům TOP managementu obchodní společnosti Ostravské komunikace, 

a.s. za rok 2016 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
“Energetické úspory - ZŠO, Zelená” 
  
Usnesení číslo: 06145/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, 

prioritní osy 5, specifického cíle 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit 

využití obnovitelných zdrojů energie na projekt “Energetické úspory - ZŠO, Zelená” 

  

2) žádá 
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu              

a předložením žádosti včetně všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení             

v souladu s podmínkami dotačního titulu v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 29.09.2017 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

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

15 120 tis. Kč, v roce 2018 zajištění předfinancování z rozpočtu SMO ve výši 4 541 tis. Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 4 541 tis. Kč dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 68 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na projekt “Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu 
MOaP IV.” 
  
Usnesení číslo: 06146/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05025/RM1418/73 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla 

být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava           

a Přívoz a poskytovatelem Moravskoslezským krajem (28. října 117, 702 18 Ostrava,               

IČ 70890692) na financování z programu Příspěvky a ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015 na 

projekt “Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV.” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.04.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 54 
Podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro 
nakládání s byty postavenými nebo rekonstruovanými s dotací 
Ministerstva pro místní rozvoj na území městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 06147/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žádost o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými 

nebo rekonstruovanými s dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR u níže uvedených 

nemovitých věcí svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih: 

budovy č.p. 3026 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 331, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 3027 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 330, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 3028 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 328, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 3029 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 327, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 277 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 110/83, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 278 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 110/82, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 280 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 110/92, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 281 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 110/91, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

pozemku p.č. 71/109, jehož součástí je stavba č.p. 271 - bytový dům, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

pozemku p.č. 71/110, jehož součástí je stavba č.p. 272 - bytový dům, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 273 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 71/118, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 
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budovy č.p. 274 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 71/119, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 275 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 71/130, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 276 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 71/129, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 2619 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 3489, v katastrálním území 

Zábřeh nad Odrou 

pozemku p.č. 111/1, jehož součástí je stavba č.p. 114 - bytový dům, v katastrálním území 

Hrabůvka 

budovy č.p. 793 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 671, v katastrálním území 

Hrabůvka 

budovy č.p. 343 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 303, v katastrálním území 

Hrabůvka 

budovy č.p. 347 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 307/1, v katastrálním území 

Hrabůvka 

pozemku p.č. 263, jehož součástí je stavba č.p. 305 - bytový dům, v katastrálním území 

Hrabůvka 

pozemku p.č. 262, jehož součástí je stavba č.p. 306 - bytový dům, v katastrálním území 

Hrabůvka 

budovy č.p. 307 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 261, v katastrálním území 

Hrabůvka 

budovy č.p. 342 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 302, v katastrálním území 

Hrabůvka 

budovy č.p. 1440 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 1182, v katastrálním území 

Hrabůvka 

a podat žádost o výmaz zástavního práva vzniklého ze zástavních smluv specifikovaných v 

Příloze č. 1 předloženého materiálu uzavřených mezi věřitelem Českou 

republikou-Ministerstvem pro místní rozvoj a zástavcem Statutárním městem Ostrava u níže 

uvedených nemovitých věcí svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih: 

budovy č.p. 3026 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 331, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 3027 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 330, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 3028 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 328, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 3029 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 327, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 277 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 110/83, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 278 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 110/82, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 280 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 110/92, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 281 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 110/91, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 
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budovy č.p. 273 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 71/118, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 274 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 71/119, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 275 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 71/130, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

budovy č.p. 276 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 71/129, v katastrálním území 

Dubina u Ostravy 

garáže bez č.p./č.e., která se nachází na pozemku p.č. 162, v katastrálním území Dubina u 

Ostravy 

budovy č.p. 2619 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 3489, v katastrálním území 

Zábřeh nad Odrou 

budovy č.p. 793 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 671, v katastrálním území 

Hrabůvka 

budovy č.p. 343 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 303, v katastrálním území 

Hrabůvka 

budovy č.p. 347 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 307/1, v katastrálním území 

Hrabůvka 

budovy č.p. 307 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 261, v katastrálním území 

Hrabůvka 

budovy č.p. 342 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 302, v katastrálním území 

Hrabůvka 

budovy č.p. 1440 - bytový dům, která se nachází na pozemku p.č. 1182, v katastrálním území 

Hrabůvka 

dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje, 

zajistit podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty 

postavenými  s dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR u bytových domů dle bodu 1) tohoto 

usnesení a podání žádosti o výmaz zástavního práva, vzniklého ze zástavních smluv dle bodu 

1) tohoto usnesení specifikovaných v Příloze č. 1 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.05.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 69 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci pro projekt s názvem 
„Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě“ 
  
Usnesení číslo: 06148/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním žádosti pro projekt „Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ            

v Ostravě-Porubě“ “ v rámci 6. výzvy nositele Strategie integrované teritoriální investice (ITI) 

ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů a 3. výzvy Statutárního města 

Ostrava jako Zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu - výzvy č. 66 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu            

a předložením žádosti o dotaci a všech příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení,             

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

v souladu s podmínkami 6. výzvy nositele Strategie integrované teritoriální investice (ITI) 

ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů a 3. výzvy Statutárního města 

Ostrava jako Zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu - výzvy č. 66 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.08.2017 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

financování projektu v celkové výši 13 433 tis. Kč 

- v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO 6 716 tis. Kč, přičemž v této částce je 

zajištěno spolufinancování z rozpočtu SMO 693 tis. Kč 

předfinancování a spolufinancování z rozpočtu MOb dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

specifikace nároků na rozpočet Statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik,  

 starosta městského obvodu Poruba 
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RM_MZP 4 
Návrh na poskytnutí odměny za rok 2016 ředitelce Firemní školky města 
Ostravy, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 06149/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměny za rok 2016 ředitelce Firemní školky města Ostravy, příspěvkové 

organizace dle důvodové zprávy 

  

 
RM_M 42 
Ukončení smlouvy příkazní na zajištění služeb č. 2895/2016/MP/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 06150/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o ukončení příkazní smlouvy č. 2895/2016/MP/VZKÚ na zajištění služeb mezi statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a společnosti 

FORCORP GROUP spol. s r. o., Hamerská 812, 779 00  Olomouc - Holice, IČO: 27841031 

  

 
RM_M 38 
Stanovení kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a termín 
zápisu dětí do Firemní školky města Ostravy pro letní docházku 
  
Usnesení číslo: 06151/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do Firemní školky města Ostravy, příspěvkové 

organizace dle předloženého materiálu a termín konání zápisu k letní docházce v roce 2017  na 

8. 6. 2017 od 8:00 do 16:00 v místě sídla Firemní školky města Ostravy, příspěvkové 

organizace na Prokešově nám. 8 v Ostravě 
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RM_M 4 
Projednání návrhů usnesení Správní rady sdružení právnických osob 
TROJHALÍ KAROLINA 
  
Usnesení číslo: 06152/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
na straně statutárního města Ostravy Zprávu o hospodaření s prostředky zájmového sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA  za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s roční účetní uzávěrkou zájmového sdružení právnických 

osob TROJHALÍ KAROLINA  za rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s vypořádáním hospodářského výsledku (zisku) za rok 

2016 ve výši 4 920 826,77 Kč na úhradu ztrát minulých období 

  

4) projednala 

  
na straně statutárního města Ostravy Zprávu dozorčí rady zájmového sdružení právnických 

osob TROJHALÍ KAROLINA dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se zvolením Ing. Václava Paličky členem předsednictva 

zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA s účinností od 1. 5. 2017 

  

 
RM_M 70 
ITI ostravské aglomerace - změna výzvy nositele ITI ostravské 
aglomerace 
  
Usnesení číslo: 06153/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05844/RM1418/85 
  
Rada města 
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1) projednala 

  
změnu výzvy č. 5 k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.1 ITI ostravské 

aglomerace “Výstavba a modernizace infrastruktury pro rozvoj udržitelné mobility” dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 71 
ITI ostravské aglomerace - výzva nositele ITI k předkládání 
projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 06154/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy pro vyhlášení 8. výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.2.3 ITI 

ostravské aglomerace  ”Podpora sociálního podnikání” ve vazbě na výzvu č. 63 Řídícího 

orgánu IROP “Sociální podnikání - integrované projekty ITI”, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit 8. výzvu k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.2.3 ITI ostravské 

aglomerace  ”Podpora sociálního podnikání” ve vazbě na výzvu č. 63 Řídícího orgánu IROP 

“Sociální podnikání - integrované projekty ITI”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 19.04.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Koncept Muzea MHD - koordinátor”, poř. č. 73/2017 
  
Usnesení číslo: 06155/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
 
 
 
 
1) rozhodla 
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vyzvat dodavatele k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na vyhotovení konceptu 

Muzea MHD, dokumentace pro vybavení muzea a výkon činnosti koordinátora v rozsahu dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
pracovní skupinu k posouzení a hodnocení nabídek 

členové: 

1. JUDr. Lukáš Semerák - člen rady města 

2. Ing. Martin Chovanec - Dopravní podnik Ostrava a.s. 

3. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. arch. Cyril Vltavský,MPA - útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

5. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. Miroslav Albrecht - Dopravní podnik Ostrava a.s. 

3. Bc. Jan Ševčík - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. arch. Petr Vencelides - útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

5. Ing. Renáta Žáčková DiS. - odbor investiční 

  

 
RM_M 8 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, 
Ph.D., náměstka primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 27.-29.04.2017 
  
Usnesení číslo: 06156/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN 

(Drážďany) ve dnech 27.-29.04.2017 za účelem návštěvy partnerského města  

  

2) schvaluje 

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

předpisů 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 23.05.2017 

 vedoucí odboru kanceláře primátora 

  
 

RM_M 39 
Informace o konání XVII. ročníku Česko - polských dnů v Ostravě ve 
dnech 22.-27.05.2017 
  
Usnesení číslo: 06157/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o konání XVII. ročníku Česko - polských dnů v Ostravě ve dnech 22.-27.05.2017 

  

 
RM_M 40 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, 
ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do SRN (Bad 
Liebenzell) ve dnech 11.-14.05.2017 
  
Usnesení číslo: 06158/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jany Secové, ředitelky  Střediska volného času Korunka, p.o., 

do SRN (Bad Liebenzell) ve dnech 11.-14.05.2017 za účelem účasti na odborném fóru 

  

2) ukládá 

  
ředitelce Střediska volného času Korunka, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jana Secová, T: 30.05.2017 

 ředitelka Střediska volného času Korunka, p.o. 
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RM_M 43 
Vystavení objednávky na nákup 26 ks lahví carbon kompozit pro 
jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy               
a objednávky na nákup 4 ks kompletních dýchacích přístrojů pro 
jednotku sboru dobrovolných hasičů Martinov 
  
Usnesení číslo: 06159/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky HSMO/OBJ/M9/2017 na nákup 26 ks lahví carbon kompozit pro 

jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
vystavení objednávky HSMO/OBJ/M10/2017 na nákup 4 ks kompletních dýchacích 

přístrojů pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Martinov dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření dohody o plné moci s náměstkem primátora 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06160/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s: 

Ing. Vladimírem Cigánkem, bytem XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Výzva k vydání výtěžku z dražby 
  
Usnesení číslo: 06161/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
vyzvat Exekutorský úřad Přerov k vydání částky 1.330.333,-Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu a zaslat přípis Ministerstvu spravedlnosti ČR dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města  
za období od 01.01.2017 do 31.03.2017 
  
Usnesení číslo: 06162/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 

od 01.01.2017 do  31.03.2017 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) projednala 

  
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených do 

31.03.2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 63 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162 
  
Usnesení číslo: 06163/RM1418/90 

(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 
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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: 21.04.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 67 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku právnické 
osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 
120 000,- Kč 
  
Usnesení číslo: 06164/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava,            

ve výši 120 000,- Kč na realizaci akce “odstranění havarijního stavu klima jednotky pro 2 

chirurgické operační sály v pavilonu E4” dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

rozpočtová rezerva 

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

- zvýší 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 5331, org. 4241, ORJ 170                                                           o 120 tis. Kč 

  

3) schvaluje 
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úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                                                    o 120 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 10 na zabezpečení 
projektu “Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní stacionář”              
s právnickou osobou MIKASA 
  
Usnesení číslo: 06165/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01071/17 
k usnesení č. 0977/ZM1418/15 
k usnesení č. 1170/ZM1418/18 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií 

a jiných podobných her č. 10, ev. č. 1790/2016/SVZ na zabezpečení projektu “Rekonstrukce 

prostor pro MIKASA denní stacionář” uzavřené s neziskovou organizací MIKASA z.s.,         

se sídlem Lumírova 28, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 22832386, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalovi Mariánkovi 

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

usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 11 
Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům, příspěvku a daru za 
účelem zabezpečení prevence kriminality 
  
Usnesení číslo: 06166/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01111/17 
k usnesení č. 05601/RM1418/81 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 

7402 odboru sociálních věcí a zdravotnictví městským obvodům v celkové výši 3.695.000 Kč 

za účelem zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o neposkytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy ORJ 180, § 4349, pol. 5909, 

ÚZ 7402 odboru sociálních věcí a zdravotnictví městským obvodům dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městské policii Ostrava ve výši 279.000 Kč za účelem 

zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

Snižují běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7402 o 3 695 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401 o 279 tis. Kč 
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Zvyšují běžné výdaje v ORJ 270 

na § 4349, pol. 5137, ÚZ 7402 o 80 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7402 o 104 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5172, ÚZ 7402 o 6 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5194, ÚZ 7402 o 40 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5021, ÚZ 7402 o 49 tis. Kč 

Zvýší se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje u ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7402 

org. 502 o 500 tis. Kč 

org. 503 o 340 tis. Kč 

org. 504 o 991 tis. Kč 

org. 505 o 570 tis. Kč 

org. 507 o 170 tis. Kč 

org. 508 o 50 tis. Kč 

org. 510 o 360 tis. Kč 

org. 512 o 50 tis. Kč 

org. 515 o 50 tis. Kč 

org. 516 o 213 tis. Kč 

org. 517 o 200 tis. Kč 

org. 518 o 50 tis. Kč 

org. 522 o 110 tis. Kč 

org. 524 o 41 tis. Kč 

Zvýší se převody mezi statutárními městy a obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7402 o 3 695 tis. Kč 
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Zvýší se běžné výdaje 

na § xxxx, pol.xxxx, ÚZ 7402 o 3 695 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 05.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ORJ 180,          

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401 odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 250.000,- Kč České 

republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, se sídlem 

30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o schválení rozpočtového opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401 o 250 tis. Kč 

zvyšují  ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5319, ÚZ 7401 o 250 tis. Kč 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

9) ukládá 
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áměstkovi primátora Mgr. Michalovi Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 6) až 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 10 
Návrh na souhlas s vyřazením a likvidaci neupotřebitelného majetku 
města Ostravy ve správě Národního divadla moravskoslezského, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 06167/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy svěřeného do správy Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové 

organizace, se sídlem ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČO: 00100528, v pořizovací hodnotě 24.558,- Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 17.05.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 9 
Návrh na souhlas s vyřazením a likvidaci neupotřebitelného majetku 
města Ostravy ve správě Divadla loutek Ostrava, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 06168/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
42 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy svěřeného do správy Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 

Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00533874, v pořizovací 

hodnotě 172.002,24 Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 17.05.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2016 ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti kultury. 
Návrh na úpravu platu ředitele PLATO Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 06169/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 04248/RM1418/63 
k usnesení č. 02164/RM1418/31 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměn za rok 2016 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti kultury dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 
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plat Mgr. Marka Pokorného, ředitele PLATO Ostrava, příspěvková organizace, s účinností 

od 01.05.2017, dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2016 ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 06170/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
46 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměn za rok 2016 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti školství dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 48 
Žádost Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. o navýšení účelové 
dotace o 1.500 tis. Kč na realizaci významné sportovní akce „Zlatá tretra 
Ostrava IAAF World Challenge“ 
  
Usnesení číslo: 06171/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 01060/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení účelové dotace spolku Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., se 

sídlem Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava 3, IČO 00534544 o 1.500 tis. Kč na realizaci 

akce „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“ a o uzavření dodatku č. 1                       

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace ev. č. 0015/2017/ŠaS dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 na § 6409, pol. 5901                  o 1.500 tis. Kč 

z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 161 na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117    o 1.500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

zasedání dne 10.5.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 56 
Zřízení pracovní skupiny rady města “Systém sdružených nákupů” 
  
Usnesení číslo: 06172/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  
pracovní skupinu rady města “Systém sdružených nákupů” 

  

2) jmenuje 

  
předsedu pracovní skupiny rady města “Systém sdružených nákupů”: 

Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

  

3) jmenuje 

  
členy pracovní skupiny rady města “Systém sdružených nákupů”: 

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

Ing. Valentina Vaňková, vedoucí oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu 
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Ing. Tomáš Smolík, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

Bc. Vít Rafaj, odborný konzultant projektů IT služeb a outsourcingu 

Mgr. Martin Mifek, právník, odbor legislativní a právní 

Bc. Dagmar Buráňová, odbor hospodářské správy 

Ing. Radek Baran, ředitel, Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 

Ing. Iveta Sulková, ekonomická náměstkyně, OZO Ostrava, s.r.o. 

Ing. Libor Juhász, odbor vnitřních věcí, Úřad městského obvodu Poruba 

  

 
RM_M 15 
Návrh na souhlas s umístěním vnitřního komunikačního vedení pro 
T-Mobile Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 06173/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v budově 

č. p. 1591, obč. vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 845/3 - zastavěná plocha a 

nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

v rámci stavby “88-16-036 - Napojení hotelu Mercure, Českobratrská 1742_18, Ostrava”, 

jejímž investorem je: 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

IČO: 64949681 

v rozsahu podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na zrušení usnesení č. 10420/RM0610/126 ze dne 30. 3. 2010             
a návrh na souhlas se vstupem a umístění stavebního objektu do 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava pro obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 06174/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 10420/RM0610/126 ze dne 30. 3. 2010, kterým souhlasila s umístěním 

stavebních objektů do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

SO 02.5 Výtlak z ČS 1 

do pozemku 

p. p. č. 855/8 ostatní plocha, manipulační plocha 

SO 03.5 - Výtlak z ČS 2 

do pozemku 

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

oba v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro investora: 

Obec Mošnov 

Mošnov 175, 742 51 Mošnov 

v rámci stavby “Odkanalizování obce Mošnov” 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním stavebního objektu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

SO Výtlak - stoka B 

do pozemku 

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

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro investora: 

Obec Mošnov 

Mošnov 96, 742 51 Mošnov 

IČO 00600792                                                                                                                    

v rámci stavby “Odkanalizování obce Mošnov” 

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

  

 
RM_M 17 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro budoucího 
oprávněného fyzickou osobu 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 06175/RM1418/90 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě          

o zřízení služebnosti evid. č. 3159/2015/MJ ze dne 21. 12. 2015 s budoucím oprávněným: 

XXXX XXXXXX, rok narození XXXX 

bydlištěm XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Neveřejná účelová komunikace na parc. č. 3827/1, 1838/16, 1838/17, 1838/18 

v k. ú. Stará Bělá” 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti           
a smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickými a právnickými osobami 
  
Usnesení číslo: 06176/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 k pozemku: 

parc. č. 3843/2 – zahrada 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Bc. XXXX XXXXXX, 

bydliště XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXec, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 k pozemkům: 

parc. č. 3843/6 – zahrada, 

parc. č. 3843/1 – zahrada, 

parc. č. 3843/4 – zastavěná plocha a nádvoří, 
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parc. č. 3842 – zahrada, 

všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXX XXXXXXvá, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXec, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 k pozemku: 

parc. č. 3844/2 – zahrada 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 

Ing. XXXXXX XXXXX X XXXX XXX XXXXová, 

oba bydliště Plk. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXvec, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 k pozemku: 

parc. č. 4336 – zastavěná plocha a nádvoří 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

se spoluvlastníky: 

XXXXXXXX XXXXXka, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

podíl ve výši 1/4, 

XXXXXXX XXXXXXová, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

podíl ve výši 3/4, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 
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na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – 

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 k pozemku: 

parc. č. 4408/74 – zahrada 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXX XXXXXXXvá, 

bydliště XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXh, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby jednotné kanalizace a vodovodního řadu k pozemkům: 

parc. č. 1013/70 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1013/99 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1254 – zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 1256/1 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1261/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

s vlastníkem: 

Jindrich Plaza Development, s.r.o. 

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

IČO 276 58 899, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

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

provádění nezbytné opravy a odstranění vodovodního řadu DN 600 k pozemku: 

parc. č. 1510 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Asental Zenith s.r.o. 

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

IČO 046 71 201, 

  

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Návrh na zřízení věcného břemene a služebnosti, návrh na uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení služebnosti              
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, pro společnost GasNet, s.r.o. a společnost 
OVA-RENT s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06177/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1293/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

přípojky k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1914/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1915/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

OVA-RENT s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Janáčkova 3277/22a, PSČ 70200 

IČO 286 58 728 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na uzavření smluv 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: 06178/RM1418/90 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 1x NN k části pozemku: 

parc. č. 2665/57 - orná půda 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, s 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 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc. č. 806/11 - orná půda 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s 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 

  

 
RM_M 21 
Návrh na záměr města prodat pozemek a části pozemků v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehká 
průmyslová zóna “Nad Porubkou” 
  
Usnesení číslo: 06179/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

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

- část pozemku parc. č. 2801/118 o výměře 27 m2, která je dle geometrického plánu          

č. 2973-215/2016 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, v roce 2016, označená jako 
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pozemek parc. č. 2801/177 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

-  část pozemku parc. č. 3007/1 o výměře 227 m2, která je dle geometrického plánu           

č. 2973-215/2016 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, v roce 2016, označená jako 

pozemek parc. č. 3007/5 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

společnosti ALPEX servis a.s., IČO: 268 67 150, se sídlem Nad Porubkou 2227/31, Poruba, 

PSČ 708 00, Ostrava 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. 2801/15 v k. ú. Poruba, obec Ostrava,          

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Poruba, 

společnosti ALPEX servis a.s., IČO: 268 67 150, se sídlem Nad Porubkou 2227/31, Poruba, 

PSČ 708 00, Ostrava 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba a návrh            
na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06180/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01036/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 2597/1 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,             

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část 

pozemku parc.č. 3751/9,  která je dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 

vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek 

parc.č. 3751/257 o výměře 16 m2 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,           

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

pozemku parc.č. 3751/9,  které jsou dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 vyhotoveného 

pro k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, odděleny a nově označeny jako pozemky parc.č. 3751/253            

o výměře 29 m2a parc.č. 3751/254 o výměře  14 m2
  

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

  

4) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,              

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

pozemku parc.č. 3751/9, které jsou dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 

vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, odděleny a nově označeny jako pozemky 

parc.č. 3751/251 o výměře 10 m2 a parc.č. 3751/252 o výměře  32 m2
  

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

  

5) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,           

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část 

pozemku parc.č. 3751/9, která je dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro 

k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3751/250          

o výměře  16 m2 

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

  

6) souhlasí 
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s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,           

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část 

pozemku parc.č. 3751/9, která je dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro 

k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3751/248           

o výměře 34 m2 

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

  

7) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,                 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část 

pozemku parc.č. 3751/9, která je dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro 

k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3751/249            

o výměře 31 m2 

  

8) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek 

parc.č. 3751/153 

  

9) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06181/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01073/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat část nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 
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- část pozemku p.p.č. 306/1, ovocný sad, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu              

č. 2590-79/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek p.p.č. 306/110, ovocný sad 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06182/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01078/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 198/21 

- část pozemku parc.č. 198/12, o výměře 79 m2, dle geometrického plánu č. 2173-70/2016 

oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 198/26 

- část pozemku parc.č. 198/13, o výměře 45 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 

nově označenou jako pozemek parc.č. 198/28 

- část pozemku parc.č. 198/13, o výměře 1 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 

nově označenou jako pozemek parc.č. 198/29 

(vše ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a 

Bartovice) 

za 

- část pozemku parc.č. 198/20, o výměře 106 m2, dle geometrického plánu č. 2173-70/2016 

oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 198/27 

(ve vlastnictví fyzických osob) 

a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č 2 předloženého materiálu
 

  

2) souhlasí 
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s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek parc.           

č. 198/27 , k.ú. Radvanice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětný pozemek 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklý pozemek parc.č. 198/27, k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 

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

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětný pozemek statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na svěření věcí movitých městským obvodům Poruba, Ostrava - 
Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Krásné Pole 
  
Usnesení číslo: 06183/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městským 

obvodům dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

městskému obvodu Poruba 

9 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 33.432,30 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) v lokalitě: 

- Náměstí V. Vacka - 6 ks za 22.288,20 Kč 

- Mephacentrum - 3 ks  za 11.144,10 Kč 
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ěstskému obvodu Ostrava - Jih 

19 ks stojanů na kola v celkové hodnotě  70.579,30 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) v lokalitě: 

- Brodway - 3 ks za 11.144,10 Kč 

- Poliklinika - 3 ks za 11.144,10 Kč 

- ul. Lumírova - 3 ks za 11.144,10 Kč 

- Náměstí SNP - 3 ks za 11.144,10 Kč 

- ul. A. Poledníka - 3 ks za 11.144,10 Kč 

- ul. Kašparova - 3 ks za 11.144,10 Kč 

- kino Luna - 1 ks za 3.714,70 Kč 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

8 ks stojanů na kola v celkové hodnotě  29.717,60 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) v lokalitě: 

- Parník - 2 ks za 7.429,40 Kč 

- DKMO - 6 ks za 22.288,20 Kč 

městskému obvodu Slezská Ostrava 

6 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 22.288,20 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) v lokalitě: 

- Gagarinovo náměstí - 3 ks za 11.144,10 Kč 

- ul. Těšínská - 3 ks za 11.144,10 Kč 

městskému obvodu Krásné Pole 

3 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 11.144,10 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) v lokalitě: 

- školní jídelna 3 ks za 11.144,10 Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

městským obvodům Poruba, Ostrava - Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava           

a Krásné Pole dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Radim Babinec, T: 10.05.2017 

 náměstek primátora 

  
4) pověřuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podpisu předávacích protokolů na předání majetku dle bodu 1) tohoto usnesení městským 

obvodům Poruba, Ostrava - Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Krásné Pole     



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 45/94  

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne předmětný majetek svěřit 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na nesvěření pozemku parc.č. 1913/2 v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava, městskému obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 06184/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí neoznačit pozemek parc.č.1913/2  orná půda v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

neoznačit  pozemek parc.č. 1913/2 orná půda v k. ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky           

č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  

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: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 
1745/2012/MJ se zájmovým sdružením OSTRAVA BEZPEČNÁ 
DOPRAVA!!! 
  
Usnesení číslo: 06185/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 1745/2012/MJ 

ze dne 28. 6. 2012  mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,  

IČO 00845451(jako půjčitelem) a OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, se sídlem 

Palackého 1114, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 725 57 630 (jako vypůjčitelem), dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu  

  

 
RM_M 28 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Plesná 
  
Usnesení číslo: 06186/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01087/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

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

změn a doplňků, městskému obvodu Plesná 

- Chodníky (SO 102) – chodníky na ul. Karla Svobody v úseku od silnice I/11 po ul. Hrabek, 

na pozemcích parc. č. 856/55, 857/1, 903/13, 964/3, 964/11 a 964/16 v k. ú. Stará Plesná, obec 

Ostrava. V majetku SMO vedeny pod inventárním číslem 155271 v pořizovací hodnotě 1 649 

262,61 Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

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

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) pověřuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podpisu předávacího protokolu dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo 

města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Plesná 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06187/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01077/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část 

pozemku parc.č. 5054/1, zahrada, o výměře 72 m2, dle geometrického plánu č. 4133-9/2017 

pro k.ú. Slezská Ostrava označena jako díl a) a sloučena do pozemku parc.č. 5054/2, zahrada 

(ve vlastnictví žadatele) 

a zároveň souhlasí s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 33 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce (k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava) a návrh na záměr města nepronajmout část 
pozemku v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06188/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 2 ke ”Smlouvě o výpůjčce” ev. č. 3028/2011/MJ ze 

dne 23.12.2011, ve znění dodatku č. 1, zavřené s právnickou osobou 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., 

se sídlem: Jahnova 867/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 286 59 392, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
že město nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 3630/22, ost. plocha, ost. komunikace, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 12,24 m2 dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu
 

  

 
RM_M 34 
Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci formou změny 
smlouvy, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06189/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 990/2, zast. plocha a nádvoří v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je budova č.p. 1800, prostory sloužící 

podnikání v 1. nadzemním podlaží, a to: 

kancelářské a provozní místnosti 

č. 1.01 samoobslužná zóna       o výměře    15,88 m2 

č. 1.02 bankomatová místnost  o výměře      4,97 m2 

č. 1.03 bankovní dvorana          o výměře 136,50 m2 

č. 1.04 trezor                             o výměře     8,09 m2 

č. 1.05 zázemí                           o výměře   26,90 m2 

č. 1.06 kancelář VOT                o výměře   13,50  m2 

č. 1.07 kancelář kouči               o výměře  19,30 m2 

č. 1.12 technologická místnost o výměře    3,58 m2 

č. 1.16 kancelář kouči              o výměře   45,10 m2 
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ostatní místnosti 

č. 1.08 denní místnost             o výměře   17,57 m2 

č. 1.09 umývárna                     o výměře     3,44 m2 

č. 1.10 WC                               o výměře     1,29  m2 

č. 1.11 WC                               o výměře     1,35 m2 

č. 1.13 umývárna                     o výměře     2,33 m2 

č. 1.14 WC+úklidová místnost o výměře     2,41 m2 

č. 1.15 WC                               o výměře     1,79  m2, 

a to formou změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 26.8.1993, ve znění dodatků 

č. 1 a 2 a to tak, že se: 

- mění předmět nájmu  

- mění inflační doložka 

- upravuje výše nájemného z  částky “218.930,- za rok” na částku “ 379.550,40 Kč/ročně” 

- upravují práva a povinnosti smluvních stran 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 35 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou  
a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat 
nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr města 
neprodat část nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06190/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01067/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek p.p.č. 526/51 

- pozemek p.p.č. 526/52 

- pozemek p.p.č. 526/53 

- pozemek p.p.č. 526/57 

- pozemek p.p.č. 526/59 

- pozemek p.p.č. 526/64  

za  

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava,  ve vlastnictví VÍTKOVICE 

ARÉNY, a.s., Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30, IČO: 259 11 368, a to: 

- pozemek p.p.č. 553/82 

- pozemek p.p.č. 553/83 
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- pozemek p.p.č. 553/84 

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

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p.p.č. 251/8 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 96 m2 v k.ú. Hrabůvka, 

obec Ostrava,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeného městskému obvodu 

Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 5/1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou, návrh na uzavření 
smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 06191/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu k části pozemku parc. č. 105/2 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

založeného nájemní smlouvou ev. č. 0527/2007/MJ ze dne 28. 3. 2007 

s nájemcem XXXXXXX XXXXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX 

XXXXXXX X XXXXXXX 

k 20. 4. 2017 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní 
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plocha, ostatní komunikace o výměře 156 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, se sídlem Jeremenkova 161/11, Vítkovice,            

703 00 Ostrava, IČO 476 72 234 

za účelem pořádání veřejně prospěšné vzdělávací akce “Spolu proti melanomu” 

na dobu určitou, od 22. 5. 2017 do 23. 5. 2017 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava do výpůjčky, návrh na záměr města pronajmout části pozemků 
v k. ú. Hrabová a Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06192/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
aby nájemce FK Stará Bělá, se sídlem Potoky 622/44, 724 00 Ostrava-Stará Bělá,              

IČO 228 85 412 

přenechal do vypůjčky nemovitosti v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 3628/11 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, včetně hřiště pro 

kopanou na pozemku parc. č. 3628/11 a parc. č. 3628/6  

- sociální zařízení v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 

3628/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

v souladu s čl. VI. odst. 9 nájemní smlouvou ev. č. 1704/2012/MJ ze dne 26. 6. 2012 

Evě Pflegrové, s místem podnikání Čelechovice 26, 751 03 Brodek u Přerova, IČO 718 17 433, 

za účelem lunaparkové činnosti v termínu 8. 5. - 15. 5. 2017 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout částí pozemku parc. č. 342/2 - ostatní plocha, zeleň, a to část A   

o výměře 1,2 m2, část B o výměře 25 m2 a část C o výměře 29,6 m2 v k. ú. Hrabová, obec 

Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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o výměře 16 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 4/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit
 

  

 
RM_M 50 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN         
do pozemků v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy s CTP Property, a. s. 
  
Usnesení číslo: 06193/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN do částí pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 233/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 233/80 - orná půda, 

parc. č. 233/82 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro: 

CTP Property, a. s. 

se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO 264 14 101 

v rámci stavby “CTPark Ostrava, Objekt 03 - přípojka VN” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržbu podzemního kabelového vedení 2x VN k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 233/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 233/80 - orná půda, 

parc. č. 233/82 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

CTP Property, a. s. 

se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO 261 14 101 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

3) rozhodla 
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na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Hrabová, obec 

Ostrava, a to: 

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

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

parc. č. 233/82 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11,50 m2 

s CTP Property, a. s. 

se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO 261 14 101 

za účelem vybudování inženýrské sítě - podzemního kabelového vedení 2x VN v rámci stavby 

“CTPark Ostrava, Objekt 03 - přípojka VN” 

za nájemné ve výši 16,- Kč/m2/rok, tj.940,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch nájemce jako oprávněného, 

nejpozději však 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 57 
Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro 
oprávněného statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06194/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01056/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s darováním pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemku parc. č. 3589/45 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

a 

- pozemku parc. č. 3589/50 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava, 

zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,              

IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, Ostrava 
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a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
přijmout darem pozemek parc. č. 3589/54 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, 

Ostrava, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,  

IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

umístění: 

- kanalizace DN 500, vodovodního řadu DN 250, kabelového vedení veřejného osvětlení           

a kabelového vedení světelného signalizačního zařízení k pozemku parc. č. 3589/45 - ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s vlastníkem: 

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 708 90 692, 

zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 000 95 711 

za podmínky, že zastupitelstvo rozhodne o uzavření darovací smlouvy dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 58 
Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 169 včetně 
pěšího přístupu v pozemku ve vlastnictví SMO pro Green Gas DPB, a.s. 
a návrh na souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů do 
pozemků ve vlastnictví SMO pro Zoologickou zahradu Ostrava, 
příspěvkovou organizaci 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 06195/RM1418/90 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 169 včetně pěšího přístupu v pozemku           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1706 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla           

v Moravskoslezském kraji” 

  

2) souhlasí 

  
pro územní řízení 

- s umístěním stavebních a inženýrských objektů do částí pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava: 

SO.01 Voliéra Andy 

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

SO.02 Voliéra Andulky 

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

SO.03 Lávka pro pěší 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

SO.04 Přístřešek č. 1 (výběh Jižní Amerika) 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

SO.05 Přístřešek č. 2 (výběh Austrálie) 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
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SO.06 Přístřešek č. 3 (výběh Austrálie) 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

SO.07 Vyhlídkové molo (výběh Jižní Amerika) 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

SO.08 Mobiliář a edukační prvky a plochy (výběh Jižní Amerika a Austrálie) 

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

IO.01 Kácení 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

IO.02 HTÚ, příprava území 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

IO.03 Zařízení staveniště 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

IO.04 Vnitroareálová komunikace, zpevněné a vodní plochy a oplocení 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

IO.05 Sadové a terénní úpravy 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

IO.06A Vnitroareálová přípojka splaškové kanalizace objektu SO.01 

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

IO.06B Dešťová kanalizace/drenážní - infiltrační potrubí objektu SO.01 

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

IO.06C Vnitroareálová přípojka elektro objektu SO.01 

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
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- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

IO.07 Vnitroareálová přípojka vodovodu objektu SO.01 a SO.04 

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

IO.08A Vnitroareálová přípojka splaškové kanalizace objektu SO.02 

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

 IO.08B Dešťová kanalizace/drenážní - infiltrační potrubí objektu SO.02 

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

IO.08C Vnitroareálová přípojka elektro objektu SO.02 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

 IO.09 Vnitroareálová přípojka vodovodu SO.02 a SO.06 

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

 IO.10A Vnitroareálová přípojka vodovodu SO.05 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

IO.10B Vnitroareálová přípojka elektro SO.05 

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

 IO.11 Vnitroareálová přípojka užitkové vody 

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 5270/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

IO.12 Vnitroareálové drenážní - infiltrační potrubí 

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

IO.13 Přeložka vodovodu 

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

pro: 
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Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 

se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava 

IČO 00373249 

v rámci stavby “Nová návštěvnická stezka, projekt Jižní Amerika a Austrálie” 

  

 
RM_M 59 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy a smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 06196/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu k pozemkům v k. ú. Výškovice            

u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 893/1 - trvalý travní porost 

- parc. č. 893/15 - trvalý travní porost 

- parc. č. 893/74 - trvalý travní porost 

- parc. č. 893/150 - trvalý travní porost 

s AGRO Stará Bělá spol. s r. o., se sídlem Blanická 252/172, Stará Bělá, 724 00 Ostrava,            

IČO 607 77 893 

k užívání a požívání, k sekání trávy a sušení sena, v souladu se současným způsobem využití - 

sečené louky 

za pachtovné ve výši 0,10,- Kč/m2/pachtovní rok, tj. 1.062,90 Kč pachtovní rok, na dobu 

neurčitou 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace, a to části A o výměře 20 m2 a části B o výměře 20 m2 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

s Komunistickou stranou Čech a Moravy, se sídlem Praha - Nové Město, Politických vězňů 

1531/9, PSČ 110 00, IČO 004 96 936 

za účelem pořádání prvomájových oslav (atrakce pro děti, stánky s peticí a reklamními 

předměty) 
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na dobu určitou 1. 5. 2017 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 60 
Záměr pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, souhlasy           
s užíváním veřejného prostranství v k.ú. Moravská Ostrava, souhlas             
s podnájmem bytu na ul. Horní 3030/96 
  
Usnesení číslo: 06197/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 3550/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 33 m2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro umístění letní zahrádky              

u provozovny, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

a zárověň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) souhlasí 

  
s užíváním veřejného prostranství, části pozemku parc.č. 405/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 

21,6 m2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro uložení stavebního materiálu, 

žadatel Eden Gelati s.r.o., sídlo Gurt’jevova 1648/3, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 056 57 491 

dle přílohy 3 předloženého materiálu
 

  

3) souhlasí 

  
s užíváním veřejného prostranství, části pozemku parc.č. 436, zastavěná plocha a nádvoří, 

zbořeniště, o výměře 36 m2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro postavení stanu v rámci 

akce NN Night Run a Avon Běh 2017, 

žadatel Event Media s.r.o., sídlo Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 24269573, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 

  

4) souhlasí 
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s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. X v 1. NP bytového domu č.p. 3030, 

který je součástí pozemku parc.č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava, ul. Horní č.or. 96, Ostrava-Bělský Les, 

mezi nájemcem XXXX XXXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX a podnájemcem XXXXXXX 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX, od 1.5. 2017 do 

30. 4. 2018, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení 
bezbariérového charakteru v domě na ul. Horní 3033/102, 
Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 06198/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu o pronájem bytu zvláštního určení 

bezbariérového  charakteru č.XX v bytovém domě č.p. 3033, který je součástí pozemku parc.         

č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

s žadatelem 

XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXX 

na dobu určitou od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018, 

za měsíční nájemné ve výši 2.491,-Kč, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
Návrh na uzavření pachtovních smluv k pozemkům v k.ú. Hrabová a k.ú. 
Svinov. 
  
Usnesení číslo: 06199/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu k následujícím pozemkům v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava, 

- parc. č. 1882/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1899/9 – orná půda, 

- parc. č. 1899/3 – orná půda, 

- parc. č. 1884/1 – orná půda, 

- parc. č. 1884/2 – orná půda, 

s pachtýřem XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

na dobu neurčitou od 1. 5. 2017, 

za pachtovné  0,1 Kč/m2 /pachtovní rok, to je v celkové výši ve výši 5.263 Kč/pachtovní rok, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu a dohodu o úhradě za bezesmluvní 

užívání 

k následujícím  pozemkům v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

- parc. č. 2288/1 – orná půda, 

- parc. č.    2280 – orná půda, 

s pachtýřem Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou, IČO: 136 44 009, sídlo K Vydralinám 

114/5, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, 

na dobu neurčitou od 1. 5. 2017, 

za pachtovné 0,25 Kč/m2 /pachtovní rok, to je v celkové výši 5.732 Kč/pachtovní rok, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 73 
Návrh na záměr města vypůjčit nemovité věci a návrh na uzavření 
smlouvy o výpůjčce v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06200/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce  na dobu 29 dnů, a to od účinnosti této 

smlouvy, s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem 

Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit níže uvedené věci z majetku statutárního města Ostravy, a to: 

- část  pozemku p. p. č. 799/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 226 m2, a to budovu bez   

č. p./č. ev. (hangár pro vrtulníky) v rozsahu v jakém je umístěna na tomto pozemku, část 

pozemku  p. p. č. 766/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 273 m2, a to budovu bez č. p./č. 

ev. (hangár pro vrtulníky) v rozsahu v jakém je umístěna na tomto pozemku, část pozemku p. 

p. č. 4494 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, a to budovu bez č. p./č. ev. 

(hangár pro vrtulníky) v rozsahu v jakém je umístěna na tomto pozemku, uvedené části těchto 

pozemků jsou v geometrickém plánu č.  3367-6/2017, dosud nezapsaném v katastru 

nemovitostí, nově označené jako p. č. st. 6628, a část pozemku  p. p. č. 801/39 orná půda      

o výměře 15 m2, a to budovu bez č. p./č. ev. (hangár pro vrtulníky) v rozsahu v jakém je 

umístěna na tomto pozemku, předmětná část  tohoto pozemku je v geometrickém plánu 

č. 3367-6/2017, dosud nezapsaném v katastru nemovitostí, nově označena jako p. č. st. 6629 

(budova bez č. p./č. ev. - hangár pro vrtulníky se skládá ze dvou částí – vlastní haly hangáru 

a dvoupodlažního zázemí a je dosud  nezapsaná v katastru nemovitostí), vše v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava 

- teplovodní přípojku umístěnou v pozemcích p. p. č. 766/4 ostatní plocha, jiná plocha, p. p.         

č. 799/6 ostatní plocha, jiná plocha, v geometrickém plánu č. 3367-6/2017, dosud nezapsaném 

v katastru nemovitostí, nově označen jako p. p. č. 766/36,  vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, 

- podzemní nádrž pohonných hmot umístěnou v pozemku p. p. č. 766/4 ostatní plocha, jiná 

plocha, v geometrickém plánu č. 3367-6/2017, dosud nezapsaném v katastru nemovitostí, nově 

označen jako p. p. č. 766/36,  vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

dle zákresu v územní informaci, která je  přílohou č. 1 předloženého materiálu a dle 

geometrického plánu č. 3367-6/2017, dosud nezapsaném v katastru nemovitostí, který je 

přílohou č. 3 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 5 
Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru magistrátu v rámci akce 
“Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice 
Šilheřovická” a “Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, 
Petřkovice Autoservis” 
  

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 06201/RM1418/90 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého majetku do evidence investičního 

odboru Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 39 204,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru          

v celkové pořizovací hodnotě 39 204,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu provést zaúčtován přijaté pořizovací hodnoty              

39 204,- Kč do evidence investičního odboru Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 14 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV” 
  
Usnesení číslo: 06202/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 1821/2016/OI/VZKÚ ze dne 11.7.2016 na realizaci 

stavby Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV  se zhotovitelem 

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,  Brno, Vídeňská 108, PSČ 619 00, IČO 00219169 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění překládky sítě elektronických 
komunikací společnosti ČD - TELEMATIKA,a.s. v souvislosti s realizací 
stavby ORG 3150 Tramvajové mosty na ul. Plzeňská 
  

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 06203/RM1418/90 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací ozn. čj. 17/310/082  

v rámci realizace stavby ORG 3150 Tramvajové mosty na ul. Plzeňská s vlastníkem 

překládaného vedení společností ČD – Telematika a.s., se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, 

PSČ 13000, IČ: 61459445 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” a “Smlouvy o zřízení 
věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Stará Bělá - Propojení 
stávající kanalizace na sběrač D” 
  
Usnesení číslo: 06204/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Stará Bělá - Propojení 

stávající kanalizace na sběrač D” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXX XXXXXXX, 

XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 574/1 v k. ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Stará Bělá - Propojení 

stávající kanalizace na sběrač D” mezi vlastníkem: 

XXX XXXXXX, 

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.1132 v k. ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Stará Bělá - Propojení 

stávající kanalizace na sběrač D” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXX 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 částech pozemků parc.č. 1910, parc.č. 1902/1  

a parc.č. 1070/2  v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava  dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Stará Bělá - 

Propojení stávající kanalizace na sběrač D” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj, 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

Úprkova 795/1, 702 23 

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. 3815/1 v k. ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” a “Smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbami zahrnutými 
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06205/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu ul. Na Bělidle” mezi povinným: 

RESIDOMO, s.r.o. 
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Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00 

IČO: 05253268 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 1115/2 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Doplnění VO Vlnitá” mezi obtíženým: 

Lesy České republiky, s.p. 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 42196451 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene - služebnosti  na části pozemku parc.č. 965  

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava  dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o  uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Vybavení křižovatky 

č. 4077 Martinovská - Provozní - 1. Čs. armádního sboru SSZ” mezi vlastníky: 

XXXXXXXX XXXXXXX 

X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX X 

XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 1057/40 v k. ú.Třebovice 

ve Slezsku, obec Ostrava  dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Odkanalizování ul. 

Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava, Michálkovice” mezi vlastníky: 

XXXX XXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX 
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a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 4878/1 v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodlo 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Odkanalizování ul. 

Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava, Michálkovice” mezi 

povinným: 

RESIDOMO, s.r.o. 

Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 

IČO: 05253268 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č.289/6 v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Plošná kanalizace 

Michálkovice” mezi vlastníkem: 

XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 284/3 v k. ú. 

Michálkovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1134/2016/OI/VZKÚ 
ze dne 02.05.2016 ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. 
Matiční a Hrabákova” v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06206/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1134/2016/OI/VZKÚ ze dne 02.05.2016 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451              

a společností KR Ostrava a.s., Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO 

25890981 na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova”, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy 
příkazní na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka pro 
akci “Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože” v městském obvodě 
Ostrava - Jih, ORG 4318 
  
Usnesení číslo: 06207/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu 

funkce technického dozoru stavebníka pro akci “Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože”            

v městském obvodě Ostrava - Jih, ORG 4318, za cenu nejvýše přípustnou 249 000,- Kč bez 

DPH, mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451  

a společností: 

ČECH - ENGINEERING, a.s., IČO: 25394983, se sídlem Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy  
o dílo a smlouvy příkazní na výkon technického dozoru a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby “Rekonstrukce komunikací a zpevněných 
ploch v areálu výstaviště Černá louka - 1.etapa” 
  
Usnesení číslo: 06208/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na  výkon technického dozoru a koordinátora BOZP po dobu realizace “Rekonstrukce 

komunikací a zpevněných ploch v areálu Černá louka - 1.etapa” mezi statutárním městem  
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Ostrava, Prokešovo nám.č 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a zhotovitelem: 

Ing. Martin Prokop, Vratimovská 553, 739 34 Václavovice 

IČO: 73204994 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova”, poř.č. 
49/2017 
  
Usnesení číslo: 06209/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

“Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory a Hulváky, SO 06 ul. Kollárova” v k.ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
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. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK, a.s. 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
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4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK, a.s. 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2017 

 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 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce objektu Husova 7 - PD”, poř. č. 59/2017 
  
Usnesení číslo: 06210/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu projektové dokumentace pro 

provádění stavby a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro 

stavbu ”Změna funkčního využití domu č.p. 1591, Husova 7, Ostrava” v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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ATELIER 38 s.r.o. 

se sídlem: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25858343 

za cenu nejvýše přípustnou 930.000,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, 
Petřvaldská - 2. etapa”, poř. č. 63/2017 
  
Usnesení číslo: 06211/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

“Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava, 

Michálkovice - 2. etapa”, v k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, dle 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
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. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
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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. Radek Muťka - 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: 31.07.2017 

 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 podpisu 

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 10 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy  
o dílo a smlouvy příkazní na výkon činnosti technického dozoru 
stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci        
na staveništi včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a odborného dozoru při činnostech prováděných 
hornickým způsobem v rámci stavby „Odvodnění pozemku cvičné 
louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě Proskovicích” 
  
Usnesení číslo: 06212/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní         
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na výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci         

na staveništi a odborného dozoru při činnostech prováděných hornickým způsobem v rámci 

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

Proskovicích” se zhotovitelem  

MEDEXIM Ostrava s.r.o. 

Nad Ostravicí 1008/16, 710 00 Ostrava, IČ: 60777621 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 72 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 06213/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu dle čl. 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 

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

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 15 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení územní studie “areál Vozovny 19/2016, Ostrava - Poruba” 
  
Usnesení číslo: 06214/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení územní 

studie  “areál Vozovny 19/2016, Ostrava - Poruba” 

se zhotovitelem: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 

IČO: 05725674 

za cenu nejvýše přípustnou 295.000,- Kč bez DPH + příslušná sazba DPH dle platných 

právních předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 74 
Vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci 
veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 06215/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Soutěžní podmínky otevřené anonymní architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci 

veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě, ve znění zapracovaných připomínek 

vznesených soutěžní porotou a Českou komorou architektů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

2) vyhlašuje 

  
dne 19.04.2017 otevřenou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž  na revitalizaci 

veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odměn řediteli Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 06216/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměn řediteli příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava, 

příspěvková organizace dle důvodové zprávy předloženého materiálu a zápisu         

z projednání výsledku hospodaření Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové 

organizace za rok 2016 

  

 
RM_M 46 
Poskytnutí účelových neinvestičních transferů z Fondu životního 
prostředí na realizaci projektů “Sadové úpravy, MŠO Hornická”             
a “Sadové úpravy hřbitova - Nová Ves u Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 06217/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 559.779 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu “Sadové 

úpravy, MŠO Hornická” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 148.000 Kč městskému obvodu Nová Ves na realizaci projektu “Sadové úpravy hřbitova - 

Nová Ves u Ostravy” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 ..................... o 560 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 514 ..................... o 148 tis. Kč 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .................................................... o 708 tis. Kč 

u městského obvodu Nová Ves: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 514 ..................................... o 148 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ....................................................... o 148 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 .................................... o 560 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ...................................................... o 560 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 51 
Schválení přípravy a podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 
Národního programu Životní prostředí pro projekt “Likvidace 
nepotřebných hydrogeologických vrtů Ostrava-Nová Ves” 
  
Usnesení číslo: 06218/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy Magistrátem města 

Ostravy, odborem ochrany životního prostředí ve výši 205.000 Kč na předfinancování 

projektu ”Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů Ostrava-Nová Ves” dle důvodové 

zprávy tohoto materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů Ostrava-Nová 

Ves” ke spolufinancování z Národního programu Životní prostředí v rámci vyhlášené výzvy 

Ministerstva životního prostředí č. 12/2016 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy-odboru životního prostředí 

jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu “Likvidace 

nepotřebných hydrogeologických vrtů Ostrava-Nová Ves” dle bodu 2) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 28.04.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
4) schvaluje 

  
podání žádosti o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí na realizaci 

projektu “Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů Ostrava-Nová Ves” v rámci 

vyhlášené výzvy Ministerstva životního prostředí č. 12/2016 

  

5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru ochrany životního prostředí 

zajistit podání žádosti o podporu pro projekt “Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů 
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Ostrava-Nová Ves” dle podu 4) tohoto usnesení v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy 

Ministerstva životního prostředí č. 12/2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 28.04.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
6) souhlasí 

  
aby firma, která bude na základě veřejné zakázky realizovat projekt “Likvidace nepotřebných 

hydrogeologických vrtů Ostrava-Nová Ves” vstupovala na níže uvedené pozemky            

ve vlastnictví statutárního města Ostravy a prováděla práce v souvislostí s likvidací vrtů, v 

souladu § 14 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

- pozemky parc. č. 351/12, 351/1, 433/23, 317/16, 330/1, 330/4 v k.ú. Zábřeh-Hulváky 

- pozemky parc. č. 212/1, 578/1, 570/1 v k.ú. Nová Ves u Ostravy 

- pozemky parc.č. 1001/2, 859/4, 1390, 88/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

  

 
RM_M 52 
Návrh dodatku č. 29 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 06219/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 29 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev.           

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

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

  

 
RM_VZ 6 
Nákup výpočetní techniky - 50 ks PC a 100ks monitorů 
  
Usnesení číslo: 06220/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností Vidaron a.s. 

se sídlem Karviná - Hranice, Rudé armády 651/19a, PSČ 733 01 , IČ: 28633652 ve výši 798 
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900,- Kč bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Smlouva na rozšíření systému spisové služby o modul Hybridní pošta 
  
Usnesení číslo: 06221/RM1418/90 

(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, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO 25145444, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 13 
Smlouva na poskytování služeb technické podpory provozu interního 
portálu pro správu identit se společností BCV Solutions s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06222/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy na poskytování služeb 

technické podpory provozu se společností BCV Solutions s.r.o. se sídlem 7. května 1168/70, 

149 00 Praha 4, IČO 28360851, dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 16 
Smlouva na dodávku platebního portálu se spol. VERA 
  
Usnesení číslo: 06223/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

vybavení se spol. VERA, spol. s.r.o., Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO: 62587978 

za cenu nejvýše přípustnou 286 580,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předoženého materiálu 
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RM_VZ 17 
Smlouva na rozšíření systému Radnice VERA o modul Zpracování 
přestupků oznámených PČR 
  
Usnesení číslo: 06224/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy na rozvoj programového 

vybavení IS Radnice VERA se společností VERA, spol. s r.o. se sídlem Lužná 716/2, 160 00 

Praha 6 - Vokovice, IČO 62587978, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 66 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 06225/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
1.1. o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Vítkovice ve výši 1 930 tis.Kč na opravu MK Pasteurova 

b) Nová Ves ve výši 219 tis.Kč na opravu účelové komunikace na vjezd z ulice U Hrůbků na 

hráz řeky Odry 

c) Polanka nad Odrou ve výši 3 080 tis.Kč na akci “Areál pro děti a aktivní odpočinek na 

Janové” 

d) Hošťálkovice ve výši 522 tis.Kč na zajištění elektrického konvektomatu pro školní jídelnu 

při ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice 

e) Krásné Pole ve výši 208 tis.Kč na akci “Úspora energie - sloučení odběrných míst v ZŠ 

Krásné Pole” 

f) Mariánské Hory a Hulváky ve výši 1 347 tis.Kč na rekonstrukci Mariánského náměstí 

g) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 2 300 tis.Kč na rekonstrukci náměstí Dr. E. Beneše 

 

1.2. o přijetí finančních prostředků 

a) ve výši 83 tis.Kč od městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ve výši 83 tis.Kč na 

nákup 15 ks senior linek 

b) ve výši 30 % kupní ceny nemovitosti od městského obvodu Vítkovice 
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1.3. o změně charakteru části finančních prostředků ve výši 2 000 tis.Kč, které byly schváleny 

městskému obvodu Slezská Ostrava na Regeneraci sídliště Muglinov - 4. etapa jako investiční 

dotace, na dotaci neinvestiční 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté trnasfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 350 tis.Kč (A.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 345 o 870 tis.Kč (A.1.) 

- převody mezi stautárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 510 o 83 tis.Kč (C.8.) 

                                   ORJ 120, ÚZ 3500, org. 607 o 957 tis.Kč (C.13.)                 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5152, org. 4271 o 200 tis.Kč 

                               § 2339, pol. 5139 o 30 tis.Kč 

                               § 3412, pol. 5152 o 200 tis.Kč 

(C.6.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5166, ÚZ 7502 o 150 tis.Kč 

               ORJ 270, § 4379, pol. 5137 o 39 tis.Kč 

(C.7.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5179 o 720 tis.Kč 

                               § 6112, pol. 5175 o 64 tis.Kč 

na § 4379, pol. 5137, ORJ 270 o 83 tis.Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7093 o 4 351 tis.Kč 

               ORJ 230, § 3612, pol. 6121, org. 1017 o 200 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7085 o 2 500 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7085 o 500 tis.Kč 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 137, ÚZ 3500 o 957 tis.Kč (C.13.) 

(E.1.) na ORJ 137, § 3639, org. 8323, pol. 6121 o 1 000 tis.Kč 

                                                             pol. 6130 o 4 000 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3314, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 345, org. 4214 o 870 tis.Kč (A.1.) 

na § 3315, pol. 5336, ORJ 120, ÚZ 34070, org. 4250 o 350 tis.Kč (A.2.) 

- převody mězi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
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na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 507 o 1 930 tis.Kč (C.3.) 

                                                               org. 514 o 219 tis.Kč (C.4.) 

                                                   ÚZ 3500, org. 613 o 522 tis.Kč (C.9.) 

                                                   ÚZ 95, org. 618 o 208 tis.Kč (C.10.) 

                                                   ÚZ 6330, org. 503 o 2 000 tis.Kč (C.11.) 

                                                   ÚZ 3500, org. 610 o 1 347 tis.Kč (C.12.)  

                                                   ÚZ 3500, org. 620 o 3 080 tis.Kč (C.5.) 

                                                   ÚZ 3500, org. 602 o 2 300 tis.Kč (E.2.)                                

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5154 o 125 tis.Kč 

                               § 4339, pol. 5151 o 60 tis.Kč 

                                            pol. 5153 o 50 tis.Kč 

                                            pol. 5154 o 60 tis.Kč 

                                            pol. 5155 o 35 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 100 tis.Kč 

na § 4349, pol. 5169, ORJ 180, ÚZ 7502 o 150 tis.Kč (C.6.) 

na § 6112, pol. 5175, ORJ 130, org. 2409 o 64 tis.Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7096 o 4 351 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 200 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7236 o 2 500 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7039 o 500 tis.Kč  

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 1 930 tis.Kč (C.3.) 

                                                  o 219 tis.Kč (C.4.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 522 tis.Kč (C.9.) 

na § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8006 o 208 tis.Kč (C.10.) 

na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3213 o 1 347 tis.Kč (C.12.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 3 080 tis.Kč (C.5.) 

- neinvestiční transfery 

na § 4352, pol. 5223, ORJ 180, ÚZ 7301 o 39 tis.Kč (C.6.) 

na § 6171, pol. 5229, ORJ 130 o 720 tis.Kč (C.7.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 603 o 2 000 tis.Kč (C.11.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 000 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 2 300 tis.Kč (E.2.)                                                   

městský obvod Vítkovice (A.3., C.3., C.13.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 592 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 592 tis.Kč 
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- zvýší převody mezi stautárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507 o 1 930 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu MK Pasteurova 

na § 2212, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 930 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 607 o 957 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 61xx o 957 tis.Kč (C.13.) 

městský obvod Nová Ves (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 514 o 219 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu účelové komunikace na vjezd z ulice U Hrůbků na hráz řeky 

Odry 

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 219 tis.Kč 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.3., E.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 278 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 278 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500 o 2 300 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3948 - rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 300 tis.Kč 

městský obvod Hošťálkovice (C.9.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 613 o 522 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na zajištění elektrického konvektomatu pro školní jídelnu při ZŠ a 

MŠ 

na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 522 tis.Kč 

městský obvod Krásné Pole (C.10.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 618 o 208 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na projekt “Úspora energie - sloučení odběrných míst v ZŠ Krásné 

Pole” 

na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 95 o 208 tis.Kč 

městský obvod Slezská Ostrava (C.11.) 

- z v ý š í  převody mezi stautárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 503 o 2 000 tis.Kč 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 603 o 2 000 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci 2633 - regenerace sídliště Muglinov - 4. etapa 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 2 000 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 2633 - regenerace sídliště Muglinov - 4. etapa 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 2 000 tis.Kč 
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městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.3., C.12.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 257 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 257 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy (C.12.) 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 610 o 1 347 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3957 - rekonstrukce Mariánského náměstí 

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500 o 1 347 tis.Kč 

městský obvod Polanka nad Odrou (C.5.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a mětskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 3 080 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8771 - Areál pro děti a aktivtní odpočinek na Janové 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 3 080 tis.Kč 

městský obvod Ostrava-Jih (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 532 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 532 tis.Kč 

městský obvod Stará Bělá (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 268 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 268 tis.Kč 

městský obvod Radvanice a Bartovice (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 226 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 226 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Přezkoumání hospodaření SMO 2017-2018”, poř.     
č. 40/2017 

(zn.předkl.) 
07 
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Usnesení číslo: 06226/RM1418/90 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, na provedení přezkoumání 

hospodaření statutárního města Ostravy za roky 2017 a 2018 v rozsahu dle předloženého 

materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová- odbor legislativní a právní 

3. Ing. Lukáš Jančálek - odbor financí a rozpočtu 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Věra Hrubá - odbor financí a rozpočtu 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

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

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Renata Gembíková - odbor interního auditu a kontroly 

4. Ing. Lukáš Jančálek - odbor financí a rozpočtu 

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

náhradníci: 

1. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 

2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

3. Mgr. Karolína Huberová - odbor interního auditu a kontroly 

4. Ing. Věra Hrubá - odbor financí a rozpočtu 

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

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.09.2017 

 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 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.09.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 44 
Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území 
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast 
Novojičínsko východ 
  
Usnesení číslo: 06227/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
39 

  
k materiálu č. BJ1418 01108/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území 

Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Novojičínsko východ, mezi 

statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského 

kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Novojičínsko východ, mezi statutárním městem 
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Ostrava a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 45 
Žádost DPO o zařazení dlouhodobých časových jízdenek, určených pro 
vítěze soutěží organizovaných společností Dopravní podnik Ostrava 
a.s. a jednodenních jízdenek určených oficiálním návštěvám, jako 
bezplatnou přepravu schválenou statutárním městem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06228/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
39 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zařazením dlouhodobých časových jízdenek určených pro výherce reklamních soutěží         

a volných jednodenních jízdenek pro oficiální návštěvy, jako bezplatnou přepravu schválenou 

statutárním městem Ostrava, jako objednatele v rámci Smlouvy o veřejných službách           

v přepravě cestujících  a poskytnutí kompenzací za veřejné služby a to každoročně do konce 

platnosti Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  a poskytnutí kompenzací za 

veřejné služby dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 64 
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení mimořádných 
vlaků po Ostravsko-karvinském revíru ve dnech 22. a 23. dubna 2017 
  
Usnesení číslo: 06229/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 40 574 Kč SLEZSKÉMU 

ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU, IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 

735 42 Těrlicko, na vypravení mimořádných vlaků po Ostravsko-karvinském revíru ve dnech 

22.4. a 23.4. dubna 2017, 
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b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

investiční transf. ostat. přísp. organizacím 

na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 0100                   o 41 tis. Kč 

z v ý š í: 

neinvestiční transfery spolkům 

na § 3319, pol. 5222, ORJ 0100                                                         o 41 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 65 
Dodatek č. 2 smlouvy příkazní 
  
Usnesení číslo: 06230/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 smlouvy příkazní ev.č.3039/2016/OD/VZKÚ uzavřené dne              

5. 12. 2016 se společností Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 

1266/25, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ: 709 00 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 15.05.2017 

 vedoucí odboru dopravy 
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RM_VZ 18 
Zadání zpracování studie proveditelnosti stavby “Zahloubení ul. 
Bohumínské v úseku Dědičná - Těšínská” 
  
Usnesení číslo: 06231/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování studie 

proveditelnosti stavby “Zahloubení ul. Bohumínské v úseku Dědičná - Těšínská” za cenu 295 

000,- bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava           

a společností SAMSON Praha spol. s r.o., Týnská 622/17, 110 00 Praha 1, IČO 48539589 

  

2) rozhodla 

  
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se: 

s n í ž í 

investiční transfer ostatním příspěvkovým organizacím na: 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                        o 360 tis. Kč 

z v ý š í 

kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6121, ORJ 100                                                             o 360 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 
  
Usnesení číslo: 06232/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty,s.p.,Politických vězňů 909/4,Praha 1, PSČ 

110 00, IČ 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní služby 

spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

a) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj  FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910769, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

b) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj  FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910365, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

c) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj  FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910740, 

umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

d) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj  FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910364, 

umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

  

 
RM_M 6 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06233/RM1418/90 

(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 jírovec o obvodu kmene 229 cm, 

1 ks lípa o obvodu kmene 219 cm, 

oba rostoucí na pozemku parc. č. 522 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

b) 1 ks smrk o obvodu kmene 110 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 1223 – orná půda v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava – dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

c) 5 ks jasan o obvodech kmenů 114 cm, 101 cm, 127 cm, 118 cm a 102 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc. č. 438/5 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, 

a to v souvislosti s přípravou investičního záměru stavby „Rekonstrukce chodníků na stezku 

pro chodce a cyklisty – ul. Muglinovská“, pro investora stavby: Statutární město Ostrava, 

Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16  Ostrava – dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu. 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil vyhotovení 

žádostí o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním 

orgánem dle bodů 1a) a 1b) tohoto usnesení a sdělení o vyslovení souhlasu s kácením dřevin          

a s podáním žádosti o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním 

orgánem dle bodu 1c) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 21.04.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí a sdělení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 21.04.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 7 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 06234/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

č. 495/1 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava) s umístěním a realizací 

stavby „Ostrava 385/11 Vodafone, příp. NNk“ na pozemku parc. č. 385/11 – zahrada v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava, pro žadatele: firmu Ing. Jan Barteček, Na Výsluní 2008,          

738 01  Frýdek - Místek, IČO: 47195355 

b)  jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 3188 

– ostatní plocha, manipulační plocha  v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava) s umístěním a 

realizací stavby „Novostavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. 3205/13 – orná půda v k.ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, pro žadatele a investora stavby: XXXX XXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX X XXXX 

XXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXX XXX XXXXXXXXXX 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
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zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 1a) a 1b) tohoto usnesení a s tím spojené 

veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 21.04.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 21.04.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Výměna EPS ve vícepodlažním výstavním pavilonu”, 
poř. č. 36/2017 
  
Usnesení číslo: 06235/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva ORJ 120 

  na § 6409, pol. 5901 o částku 1.146 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje ORJ 136 

  na § 3639, pol. 5171 o částku 1.146 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

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

elektronické požární signalizace ve vícepodlažním výstavním pavilonu “A” v areálu výstaviště 

Černá louka, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

TEMAR spol. s r.o. 

se sídlem: Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava, Mor. Ostrava 

IČO: 60318929 

za cenu nejvýše přípustnou 946.449,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 3 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace k výměně EZS ústředny Archivu města Ostravy, Špálova 
19 v Ostravě - Přívoze 
  
Usnesení číslo: 06236/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na projektovou dokumentaci výměny ústředny 

EZS společnosti ORZO security, s.r.o., IČO 60321601 za cenu nejvýše přípustnou 15.000,- 

Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Revitalizace zeleně Karolina”, poř. č. 46/2017 
  
Usnesení číslo: 06237/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží rozpočtová rezerva 

na ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o 1.462 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na ORJ 136, § 3745, pol. 5169 o 1.462 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výsadbu stromů, 

keřů, trvalek, cibulovin a travin (dále jen “zeleň”), včetně dodání a zajištění následné péče          

o vysazenou zeleň po dobu tří let na pozemcích parc. č.  3380/13, 276/11, 4246/9, v k.ú. 
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Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

AWT Rekultivace a.s. 

se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá 

IČO: 47676175 

za cenu nejvýše přípustnou 1.419.434,59 Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 21.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 1 
Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 06238/RM1418/90 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní XXXXX XXXXXXXXXXX, 

trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, o vzdání se 

funkce přísedící zastupitelstvu města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit oznámení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

• Tisková oprava - 
Oprava rozpočtového opatření v bodě 3) usnesení č. 06135/RM1418/89  
z 4.4.2017 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) Chybné znění: 

  
Rada města 

3)  schvaluje 

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 300, § 2143, pol. 6119 o 194 tis.Kč 

s n i ž u j í 

 běžné výdaje 

(C.3.) na ORJ 300, § 2143, pol. 5169 o 194 tis.Kč 

  

2) Správné znění: 

  
Rada města  

3) schvaluje 

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 300, § 2141, pol. 6119 o 194 tis.Kč 

s n i ž u j í 

 běžné výdaje 

(C.3.) na ORJ 300, § 2141, pol. 5169 o 194 tis.Kč 

  

 
  
 
 


