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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 06.06.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

06548/RM1418/96 RM_M 0 Schválení programu jednání 96. schůze rady města 

konané dne 06.06.2017 

35 

06549/RM1418/96 RM_M 72 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě             

o využívání sportoviště 

08 

06550/RM1418/96 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

45 

06551/RM1418/96 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, 

s.r.o. 

45 

06552/RM1418/96 RM_M 55 Fúze společností Dům kultury Akord Ostrava - 

Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o. 

28 

06553/RM1418/96 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

45 

06554/RM1418/96 RM_M 10 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci 50 

06555/RM1418/96 RM_M 49 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí 2014-2020 pro projekt „Snížení 

energetické náročnosti Hasičské stanice Koblov” 

50 

06556/RM1418/96 RM_M 50 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ na 

spolufinancování projektu „Ozdravný pobyt dětí“ 

50 

06557/RM1418/96 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Nákup obuvi”, poř. č. 79/2017 25 

06558/RM1418/96 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Nákup kalhot”, poř. č. 78/2017 25 

06559/RM1418/96 RM_M 9 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty  

Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 

Ostrava, p.o. Polska (Varšava) ve dnech 

7.-11.6.2017 a Ruské federace (Novosibirsk, 

Moskva) ve dnech 30.7.-13.8.2017 

01 

06560/RM1418/96 RM_M 41 Zajištění pokračování činností souvisejících            

s komunikací projektu Ekologizace veřejné 

dopravy v Porubě 

01 

06561/RM1418/96 RM_M 51 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

na organizační zajištění projektu “Turné černých 

koní” 

01 

06562/RM1418/96 RM_M 71 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

členů Komise rady města pro vzdělávání, vědu            

a výzkum dle předloženého seznamu na 

Slovensko (Poprad) ve dnech 11.-13.6.2017 

01 

06563/RM1418/96 RM_M 8 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 

06564/RM1418/96 RM_M 39 Rozšíření předmětu podnikání společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o. 
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06565/RM1418/96 RM_M 64 Návrh programu 27. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 21. června 2017 

28 

06566/RM1418/96 RM_M 65 Souhlas s podáním dovolání a návrh na uzavření 

dohody o plné moci s Mgr. Janou Wranikovou, 

advokátkou 

28 

06567/RM1418/96 RM_M 11 Ukončení realizace projektů EKOTERMO IV a 

Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova 1663/4 

spolufinancovaných z Operačního programu 

Životní prostředí 

38 

06568/RM1418/96 RM_M 12 Souhlas s dodatkem č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu 

statutárního města Ostravy “KOMUNITNÍ 

CENTRUM Ostrava” 

38 

06569/RM1418/96 RM_M 52 Zajištění bezpečnosti účastníků konference WHO 

- vystavení objednávky 

38 

06570/RM1418/96 RM_M 58 Schválení přípravy projektu: Revitalizace 

Pustkoveckého údolí 

38 

06571/RM1418/96 RM_M 59 Souhlas se zněním odpovědi na připomínky 

občana k investičnímu záměru Revitalizace 

Pustkoveckého údolí 

38 

06572/RM1418/96 RM_M 35 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 

41 

06573/RM1418/96 RM_M 36 Rozhodnutí o odnětí přebytečného svěřeného 

movitého majetku z hospodaření Domova 

Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 

a svěření tohoto majetku do hospodaření Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162 

41 

06574/RM1418/96 RM_M 70 Návrh na poskytnutí finančních prostředků 

právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, z rozpočtu statutárního 

města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

40 

06575/RM1418/96 RM_M 13 Poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské 

nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, ve 

výši 30 mil. Kč na krytí navýšení platů 

zaměstnanců 

86 

06576/RM1418/96 RM_M 7 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace  

v oblasti kultury fyzické osobě podnikající 

Dimitře Prusali 

60 

06577/RM1418/96 RM_M 5 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty              

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., a Ing. Břetislava 

Rigera, náměstků primátora, do Polska (Katowice) 

dne 17.05.2017 
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06578/RM1418/96 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Vědecko-technologický park 

Ostrava, a.s. 

90 

06579/RM1418/96 RM_M 15 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových 

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

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 

08 

06580/RM1418/96 RM_M 16 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy               

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene            

k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro DIAMO, státní podnik 

08 

06581/RM1418/96 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení 2x NN včetně pilíře a jistící 

skříně a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě             

o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

06582/RM1418/96 RM_M 18 Návrh na změnu usnesení a uzavření smluv o 

zřízení služebnosti s Moravskoslezským krajem, 

se společností Stavos Stavba a. s. 

08 

06583/RM1418/96 RM_M 19 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

06584/RM1418/96 RM_M 20 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci  

a návrh na záměr města neprodat část nemovité 

věci, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

06585/RM1418/96 RM_M 21 Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. 

Moravská Ostrava (ul. K Trojhalí) 

08 

06586/RM1418/96 RM_M 22 Návrh koupit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. 28. října), návrh koupit pozemek 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Skladištní) 

08 

06587/RM1418/96 RM_M 23 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava městskému obvodu 

Vítkovice 

08 

06588/RM1418/96 RM_M 24 Návrh na záměr města směnit pozemky k.ú. 

Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves              

u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory, návrh na záměr 

města směnit pozemky k. ú. Moravská Ostrava -  

s ŘSD ČR 

08 

06589/RM1418/96 RM_M 25 Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci             

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh na 

záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava 

08 

06590/RM1418/96 RM_M 26 Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Dubina                

u Ostravy, obec Ostrava, návrh na záměr města 

darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava 

08 
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06591/RM1418/96 RM_M 27 Návrh darovat pozemek k.ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava (ul. Boleslavova) 

08 

06592/RM1418/96 RM_M 28 Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného             

o roční míru inflace 

08 

06593/RM1418/96 RM_M 29 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pronájmu 

části pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, návrh na 

uzavření pachtovní smlouvy na propachtování 

části pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, informace  

o neuzavření pachtovní smlouvy k pozemkům v 

k.ú. Hrabová. 

08 

06594/RM1418/96 RM_M 30 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov, nepropachtovat pozemky 

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov, návrh nepronajmout část pozemku 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

08 

06595/RM1418/96 RM_M 31 Návrh na souhlas s provedením stavebních úprav, 

souhlas se změnou užívání předmětu nájmu, návrh 

uzavření dohody o plné moci a návrh na souhlas  

s umístěním sídla společnosti do budovy v areálu 

VTPO (k.ú. Pustkovec, obec Ostrava) 

08 

06596/RM1418/96 RM_M 32 Návrh na záměr města pronajmout část nemovité 

věci v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, a návrh na 

souhlas s umístěním sídla společnosti do areálu 

VTPO 

08 

06597/RM1418/96 RM_M 33 Návrh na záměr města neprodat část nemovité 

věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr 

města prodat nemovitou věc v k.ú. Krásné Pole, 

obec Ostrava 

08 

06598/RM1418/96 RM_M 34 Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví 

ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových v k. ú. Nová Ves u Ostravy (lokalita 

ulice U Hrůbků) 

08 

06599/RM1418/96 RM_M 56 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Svinov 

08 

06600/RM1418/96 RM_M 60 Návrh na změnu usnesení rady města č. 

06378/RM1418/93 ze dne 9. 5. 2017 Návrh               

na darování 3 ks AVIÍ České republice-Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje a 

uzavření darovací smlouvy 

08 

06601/RM1418/96 RM_M 62 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu              

a návrh na výpovědi z nájmů (vše v k.ú. Moravská 

Ostrava) 

08 

06602/RM1418/96 RM_M 66 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce 
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06603/RM1418/96 RM_M 67 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemních smluv na nemovitosti v k.ú. Hrušov, 

k.ú. Koblov, k.ú. Muglinov a k.ú. Slezská Ostrava 

pro městský obvod Slezská Ostrava. Předchozí 

souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy 

na část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava pro městský obvod Moravská Ostrava           

a Přívoz. 

08 

06604/RM1418/96 RM_M 68 Žádost o podpis souhlasného prohlášení              

o vydržení vlastnického práva k pozemku v k.ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava 

08 

06605/RM1418/96 RM_M 73 Návrh na záměr města prodat části pozemků             

v areálu Vědecko-technologického parku v 

Ostravě - Pustkovci 

08 

06606/RM1418/96 RM_M 4 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2771/2015/OI/ZFUN ze dne 03.11.2015 ke 

stavbě „Rekonstrukce odlehčovací komory 

Strusková” v k.ú. Vítkovice 

05 

06607/RM1418/96 RM_M 14 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti”    

v souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

06608/RM1418/96 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

“Rozšíření VO Hřivnáčova”. 

05 

06609/RM1418/96 RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování “Studie 

rekonstrukce veřejného osvětlení - oblast 

vnitrobloků ul. Mánesova”. 

05 

06610/RM1418/96 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Nábřeží Ostravice - stavba č. 3 

(PD, IČ, AD, BOZP)”, poř. č. 92/2017 

05 

06611/RM1418/96 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Odvodnění cvičné louky pro 

hasiče Ostrava - Proskovice”, poř.č. 44/2017 

05 

06612/RM1418/96 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Cyklotrasa Y - Průmyslová, 

Baarova (TDS+BOZP)”, poř. č. 81/2017 

05 

06613/RM1418/96 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Zadavatelská činnost - JŘBU - 

Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek 

pro účely galerie Plato Ostrava” 

05 

06614/RM1418/96 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Odkanalizování ul. 

Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - 2. etapa”, 

poř. č. 63/2017 

05 

06615/RM1418/96 RM_M 48 Předchozí souhlas rady města k pronájmu               

a prodeji nemovitostí svěřených městským 

obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

06616/RM1418/96 RM_M 53 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na 

zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2017 
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06617/RM1418/96 RM_M 42 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti 

Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě. 

33 

06618/RM1418/96 RM_M 43 Informativní zpráva k přípravě kandidatury 

statutárního města Ostrava do soutěže European 

Green Capital 

33 

06619/RM1418/96 RM_M 57 Příprava veřejné zakázky na zpracování 

znaleckého posudku ve věci dekontaminace lagun 

Ostramo 

33 

06620/RM1418/96 RM_M 74 Odpověď na žádost ve věci odstranění materiálů 

ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě 

Vratimov 

33 

06621/RM1418/96 RM_M 37 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů               

z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší  

na spolufinancování ozdravných pobytů                

z dotačního programu Moravskoslezského kraje - 

Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016 

80 

06622/RM1418/96 RM_M 38 Změna obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, 

kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství a vymezují se prostory pro 

volné pobíhání psů na území statutárního města 

Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek             

č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009, č. 4/2013 a č. 

6/2015 

80 

06623/RM1418/96 RM_M 54 Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků 

DDM Ostrava-Poruba, SVČ Korunka, SVČ 

Ostrava-Zábřeh a SVČ Ostrava-Moravská Ostrava 

na realizaci aktivit v rámci Týdne zdraví,            

u příležitosti konání konference Světové 

zdravotnické organizace 

80 

06624/RM1418/96 RM_M 69 Poskytnutí bezúročných zápůjček občanům 

statutárního města Ostravy za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji” 

80 

06625/RM1418/96 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Studie proveditelnosti pro 

zavedení nízkoemisních zón na území SMO”, poř. 

č. 94/2017 

80 

06626/RM1418/96 RM_M 3 Zpráva o hospodaření SMO za rok 2016 - 

závěrečný účet 

07 

06627/RM1418/96 RM_M 1 Žádost městského obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky o přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč na 

výstavbu “Radnice Mariánských Hor a Hulvák”  

a petice občanů městského obvodu 

07 

06628/RM1418/96 RM_M 2 Schválení účetní závěrky 07 

06629/RM1418/96 RM_M 44 Schválení účetních závěrek příspěvkových 

organizací zřízených SMO 
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06630/RM1418/96 RM_M 45 Návrh na uzavření dodatku č. 2 pojistné smlouvy 

č. 2456642013 o pojištění souboru vozidel 

07 

06631/RM1418/96 RM_M 46 Úprava rozpočtu 07 

06632/RM1418/96 RM_M 47 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

06633/RM1418/96 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Přezkoumání hospodaření SMO 

2017-2018”, poř. č. 40/2017 

07 

06634/RM1418/96 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Ideový návrh Muzea MHD”, 

poř. č. 117/2017 

38 

06635/RM1418/96 RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do magistrátu města Ostravy 

36 

06636/RM1418/96 RM_M 6 Kácení dřevin a zapojených porostů dřevin na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

84 

06637/RM1418/96 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Ostraha objektů a pozemků 

Wattova”, poř. č. 111/2017 

84 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 61 Návrh na záměr města pronajmout části 

nemovitých věcí (k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

  RM_M 40 Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 

města na nákup sanitního vozidla pro potřebu 

územního odboru Ostrava Zdravotnické záchranné 

služby Moravskoslezského kraje 

01 

  RM_M 63 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků 

28 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 0 
Schválení programu jednání 96. schůze rady města konané dne 
06.06.2017 
  
Usnesení číslo: 06548/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
schválení programu 96. schůze rady města konané dne 06.06.2017 

  

 
RM_M 72 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o využívání sportoviště 
  
Usnesení číslo: 06549/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o využívání sportoviště mezi statutárním městem 

Ostrava 

a 

společností 

Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. 

se sídlem: Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava  

IČO: 28594193 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy 

pravomoc, aby prostřednictvím odboru majetkového rozhodoval o uzavření smluv o využívání 

sportoviště na základě smlouvy o smlouvě budoucí o využívání sportoviště dle bodu 1) tohoto 

usnesení a v souladu s podmínkami specifikovanými ve smlouvě o smlouvě budoucí             

o využívání sportoviště 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06550/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem M. Kopeckého 675, 
Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 476 70 576, jejímž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 2016 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zprávu o činnosti obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 2016 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 2016, jejíž součástí je zpráva 

o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) projednala 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 2016 dle varianty navržené 

odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
mimořádnou odměnu jednatelce obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 2016 dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o 
  
Usnesení číslo: 06551/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem 
Náměstí SNP 1, Ostrava-Jih, PSČ 700 30, IČO 479 73 145, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o  verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2016 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.  

za rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2016 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2016, 

jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2016 

dle varianty navržené odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí uvedenou v důvodové 

zprávě předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Fúze společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a            
DK POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06552/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01691/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit se záměrem fúze sloučením společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., 

se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO 47973145 a společnosti         

DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Matěje Kopeckého 675/21, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 

47670576, kdy bude nástupnickou společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se 

sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO 47973145, 

za podmínky, že bude u společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem 

Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO 47973145 proveden výmaz o zahájení 

insolvenčního řízení z obchodního rejstříku 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 06553/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
45 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti OVANET a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 
00, IČ 258 575 68, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2016 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu uvedených společností dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů za rok 2016 členů TOP managementu uvedených společností dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2016, jejíž součástí je zpráva           

o vztazích mezi propojenými osobami v platném znění, vše dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

5) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 

2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2016 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

7) určuje 

  
obchodní společnosti OVANET a.s se sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, 

IČO 25857568 auditora společnosti na rok 2017 a to společnost CSA, spol. s.r.o., se sídlem 

Ostrava - Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00, IČO 61972380 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 10 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci 
  
Usnesení číslo: 06554/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci do grantového řízení Oranžové hřiště 

Nadace ČEZ pro projekt “Úprava sportovního hřiště - ZŠ Chrustova” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava, jako nositele projektu, 

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 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.07.2017 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
3) schvaluje 

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

5.951 tis. Kč, v roce 2017 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši               

4.166 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 1.250 tis. Kč, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodů 3) tohoto usnesení, 

dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.07.2017 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 49 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 
2014-2020 pro projekt „Snížení energetické náročnosti Hasičské stanice 
Koblov” 
  
Usnesení číslo: 06555/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 01687/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 

Ministerstva životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 

00164801, na projekt “Snížení energetické náročnosti Hasičské stanice Koblov” dle přílohy           

č. 1 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude převeden na 

jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, 

příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti 

právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen,        

u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po 

stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1             

k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí, které bylo 

městskému obvodu doručeno dne 19. 4. 2017 pod č. j. 115D316010335 uvedené v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu 

udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) 

a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve 

prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený 

neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele 

dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného 

Ministerstvem životního prostředí, které bylo městskému obvodu doručeno dne 19. 4. 2017 

pod č. j. 115D316010335 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 30.11.2018 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 21.06.2017 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 50 
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“            
na spolufinancování projektu „Ozdravný pobyt dětí“ 
  
Usnesení číslo: 06556/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci projektu pod názvem “Ozdravný pobyt 

dětí“ z dotačního programu “Příspěvky na ozdravné pobyty” 

  

2) souhlasí 

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

být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory          

a Hulváky a poskytovatelem: Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

IČO 70890692 na financování projektu “Ozdravný pobyt dětí“ z dotačního programu 

“Příspěvky na ozdravné pobyty” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod  Mariánské Hory a Hulváky 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 15.07.2018 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Nákup obuvi”, poř. č. 79/2017 
  
Usnesení číslo: 06557/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatelů a uzavření smluv v rozsahu dle příloh č.1 a 2 předloženého materiálu 

- na nákup polobotek plných a letních prodyšných pro strážníky Městské policie Ostrava se 

společností: 

Prabos plus a.s. 

Sídlo: Komenského 9, 763 21 Slavičín 

IČO: 26272857 

za cenu nejvýše přípustnou 191.664,- Kč včetně DPH 

 

- na nákup zimní obuvi pro strážníky Městské policie Ostrava se společností  

Bartolini s.r.o 

Sídlo: Veveří 476/39, 602 00 Brno 

IČO:  28267672 

za cenu nejvýše přípustnou 391.920,- Kč včetně DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Nákup kalhot”, poř. č. 78/2017 
  
Usnesení číslo: 06558/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  výběru dodavatelů a uzavření smluv v rozsahu dle příloh č.1 - 3 předloženého materiálu 

 - na nákup kalhot ke kombinéze pro strážníky Městské policie Ostrava se společností 

BANNER - SERVIS s.r.o. 

Sídlo: Vaníčkova 22, 391 01 Sezimovo Ústí 

IČO: 26081059 

za cenu nejvýše přípustnou 34.720,- Kč včetně DPH 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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- na nákup taktických letních kalhot pro strážníky Městské policie Ostrava se společností 

XENA Praha s.r.o. 

Sídlo: Nad Spádem 20/641, 147 00 Praha 4 

IČO: 49613791 

za cenu nejvýše přípustnou 107.700,- Kč včetně DPH 

- na nákup letních, zimních a taktických zimních kalhot  pro strážníky Městské policie Ostrava 

se společností 

Bartolini s.r.o. 

Sídlo: Veveří 39, 602 00 Brno 

IČO: 28267672 

za cenu nejvýše přípustnou 415.900,- Kč včetně DPH 

  

 
RM_M 9 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. Polska (Varšava) ve dnech 
7.-11.6.2017 a Ruské federace (Novosibirsk, Moskva) ve dnech 
30.7.-13.8.2017 
  
Usnesení číslo: 06559/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 

p.o.,  do  Polska, ve dnech 7.-11.6.2017  (Varšava) a  Ruské federace  (Novosibirsk, 

Moskva)  ve dnech  30.7.-13.8.2017 za účelem účasti  setkání  pracovníků  zoologických 

zahrad a  účasti na mezinárodní konferenci 

  

2) ukládá 

  
řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraničních   pracovních   cest  dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 29.08.2017 

 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 41 
Zajištění pokračování činností souvisejících s komunikací projektu 
Ekologizace veřejné dopravy v Porubě 
  
Usnesení číslo: 06560/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na pokračování činností souvisejících s komunikací projektu 

Ekologizace veřejné dopravy v Porubě dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 09.06.2017 

 vedoucí odboru kanceláře primátora 

  
 

RM_M 51 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační 
zajištění projektu “Turné černých koní” 
  
Usnesení číslo: 06561/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 01609/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava           

ve výši 100 000 Kč spolku Černí koně, z.s. se sídlem Cyrilovská 48, Nové Jirny, 250 90  Jirny, 

IČO: 227 24 389, na organizační zajištění projektu “Turné černých koní” dle přílohy č. 1            

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace           

z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi: statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava 25, IČO 00845451 a spolkem Černí koně, z.s., se sídlem Cyrilovská 

48, Nové Jirny, 250 90 Jirny, IČO: 22724389 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace        

a návrh na uzavření smlouvy dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení a ke schválení bod 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 21.06.2017 

 vedoucí oboru kanceláře primátora 

  
 

RM_M 71 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty členů Komise rady města 
pro vzdělávání, vědu a výzkum dle předloženého seznamu            
na Slovensko (Poprad) ve dnech 11.-13.6.2017 
  
Usnesení číslo: 06562/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu členů Komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum dle 

předloženého seznamu na Slovensko (Poprad) ve dnech 11.-13.6.2017 za účelem projednání 

problematiky zřizování technických mateřských školek a talentcenter při SVČ, dotačních 

programů  a jejich zásad na rok 2018 a sestavení plánu monitoringu realizace podpořených 

projektů 
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2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
členům Komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 25.07.2017 

 vedoucí odboru kanceláře primátora 

  
 

RM_M 8 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 06563/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01616/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města vyřadit ze 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat 

ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení              

ke schválení na 27. zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 39 
Rozšíření předmětu podnikání společnosti Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06564/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01680/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit změnu zakladatelské listiny společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 25385691, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 64 
Návrh programu 27. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 21. června 2017 
  
Usnesení číslo: 06565/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 27. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu                  

21. června 2017 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 65 
Souhlas s podáním dovolání a návrh na uzavření dohody o plné moci  
s Mgr. Janou Wranikovou, advokátkou 
  

(zn.předkl.) 
28 
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Usnesení číslo: 06566/RM1418/96 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2017                   

č.j. 16 Co 189/2015-357 v souladu s přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci s Mgr. Janou Wranikovou, advokátkou Advokátní kanceláře 

Pyšný, Srba & Partneři, v.o.s., se sídlem Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

IČO: 64615065, k zastupování statutárního města Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 11 
Ukončení realizace projektů EKOTERMO IV a Revitalizace knihovny            
na ul. Podroužkova 1663/4 spolufinancovaných z Operačního programu 
Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 06567/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0337/ZM1418/5 
k usnesení č. 0627/ZM1418/8 
k usnesení č. 03713/RM1418/56 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “EKOTERMO IV a Revitalizace knihovny             

na ul. Podroužkova 1663/4” spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu “EKOTERMO IV” dle podmínek stanovených ve Smlouvě 

č.14204193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí včetně Dodatku č.1 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu a poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti  

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.11.2020 

 vedoucí odboru majetkového 
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3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu “Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava - 

Poruba” dle podmínek stanovených ve Smlouvě č. 14191423 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č.2 

předloženého materiálu a poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období 

udržitelnosti 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.07.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

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

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

udržitelnosti projektu “EKOTERMO IV” dle podmínek stanovených ve Smlouvě č. 14204193 

o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 

Životní prostředí včetně Dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 05.11.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

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

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

udržitelnosti projektu “Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava - Poruba” 

dle podmínek stanovených ve Smlouvě č. 14191423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.07.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 12 
Souhlas s dodatkem č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady k projektu statutárního města Ostravy “KOMUNITNÍ 
CENTRUM Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 06568/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
38 
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k materiálu č. BJ1418 01631/17 
k usnesení č. 7389/RM1014/99 
k usnesení č. 1520/ZM1014/22 
k usnesení č. 0445/ZM1014/9 
k usnesení č. 1781/ZM1014/26 
k usnesení č. 6104/RM1014/80 
k usnesení č. 1726/RM1014/24 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 2117/2011/OER o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady  ze dne 19. 7. 2011 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Regionální 

radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 2117/2011/OER o poskytnutí dotace         

z rozpočtu Regionální rady  ze dne 19. 7. 2011 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava        

a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 

00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 52 
Zajištění bezpečnosti účastníků konference WHO - vystavení 
objednávky 
  
Usnesení číslo: 06569/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 06104/RM1418/89 
  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky ve výši 150 tis. Kč vč. DPH na zajištění bezpečnosti účastníků 

konference WHO 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

učinit všechny úkony potřebné k zajištění bodu 1) tohoto usnesení 

  

                 Vyřizuje: Ing. Václav Palička                                   T: 12.06.2017 Ing. Václav Palička, T: 21.06.2017 

                 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
RM_M 58 
Schválení přípravy projektu: Revitalizace Pustkoveckého údolí 
  
Usnesení číslo: 06570/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
38 

  
 
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Revitalizace Pustkoveckého údolí” ke spolufinancování                

z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 59 
Souhlas se zněním odpovědi na připomínky občana k investičnímu 
záměru Revitalizace Pustkoveckého údolí 
  
Usnesení číslo: 06571/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) projednala 
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připomínky  k investičnímu záměru “ Revitalizace Pustkoveckého údolí” , které byly obsaženy 

v dopise    XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XX 

XXXXXXX XXXXXXXXX, adresovaném radě města - příloha č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se zněním odpovědi XXXX XXXX XXXXXXXX dle přílohy č.2 předloženého materiálu            

s úpravou 

  

 
RM_M 35 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 
  
Usnesení číslo: 06572/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě  Domov Korýtko, příspěvková organizace, 

Petruškova  2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867, v celkové pořizovací ceně 286 

926,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předseda  : XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

členové :    XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX 

                   XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX 

                   Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi likvidační komise 

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

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 28/93  

  

 Vyřizuje: Ing. René Škarka, T: 30.06.2017 

 vedoucí provozu 

  
 

RM_M 36 
Rozhodnutí o odnětí přebytečného svěřeného movitého majetku          
z hospodaření Domova Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 
a svěření tohoto majetku do hospodaření Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 06573/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odnětí svěřeného movitého majetku - 2 ks transportních pomůcek STEDY, rok pořízení 

2008, v celkové pořizovací ceně 80 616,- Kč z hospodaření Domova Korýtko, příspěvková 

organizace, Petruškova 2936/6, 700 30  Ostrava - Zábřeh, IČO 70631867 

  

2) rozhodla 

  
o svěření movitého majetku uvedeného v bodě 1) do hospodaření Městské nemocnice Ostrava, 

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

IČO 00635162 

  

3) ukládá 

  
Mgr. Bc. Vojtěchu Curylovi, DiS., řediteli Domova Korýtko, příspěvková organizace, 

provést předání movitého majetku dle bodu 1) tohoto usnesení Městské nemocnici Ostrava, 

příspěvková organizace, na základě předávacího protokolu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., T: 30.06.2017 

 ředitel Domova Korýtko, příspěvková organizace 

  
4) ukládá 

  
MUDr. Petru Uhligovi, řediteli Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 

provést převzetí movitého majetku dle bodu 1) tohoto usnesení do hospodaření Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, na základě předávacího protokolu 

  

 Vyřizuje: MUDr. Petr Uhlig, T: 30.06.2017 

 ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
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RM_M 70 
Návrh na poskytnutí finančních prostředků právnické osobě Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z rozpočtu statutárního 
města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06574/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit zpracování dokumentací, realizaci akcí, provedení oprav a pořízení 

vybavení Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace dle důvodové zprávy a příloh 

č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

b) schválit financování dokumentací, realizaci akcí, provedení oprav a pořízení 

vybavení dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj městské nemocnice Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí 

- investičního příspěvku v celkové výši 52 540 tis. Kč 

- účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 14 208 tis. Kč 

dle důvodové zprávy a příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj MNO 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                            o 66 748 tis. Kč 

- zvýší 
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investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                         o 52 540 tis. Kč 

- zvýší 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                         o 14 208 tis. Kč 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                                                          o 52 540 tis. Kč 

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                                                     o 14 208 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 13 
Poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, ve výši 30 mil. Kč na krytí navýšení platů 
zaměstnanců 
  
Usnesení číslo: 06575/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 

organizace, ve výši 30 mil. Kč z rezervy odboru sociálních věcí a zdravotnictví na krytí 
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navýšení platů zaměstnanců 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

  ostatní neinvestiční výdaje 

  - na § 3599, pol. 5909, ORJ 170                                                     o 30.000 tis. Kč 

- zvýší 

  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

  - na § 3522, pol. 5331, ORJ 170, ORG 4241                                 o 30.000 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení neinvestičního příspěvku                                                   o 30.000 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 7 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 
fyzické osobě podnikající Dimitře Prusali 
  
Usnesení číslo: 06576/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 01530/17 
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
  



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 32/93  

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury fyzické osobě 

podnikající Dimitře Prusali, se sídlem nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 60/46, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČO: 055200169, na realizaci projektu “Představení nové knihy - historického 

románu ISIDORIAS”  dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 21. 6. 2017  

k rozhodnutí  

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 5 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D.,            
a Ing. Břetislava Rigera, náměstků primátora, do Polska (Katowice) dne 
17.05.2017 
  
Usnesení číslo: 06577/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 06358/RM1418/93 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty  Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., a Ing. Břetislava Rigera, 

náměstků primátora, do Polska (Katowice) dne 17.05.2017  

  

 
RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06578/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
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1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na jednání řádné valné hromady obchodní společnosti 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava, Pustkovec, Technologická 372/2, 

PSČ 708 00, IČO 25379631, konané dne 22. června 2017 hlasovat: 

A) PRO v bodě programu číslo: 

2. Projednání zprávy o hospodaření, roční účetní závěrky, zprávy nezávislého auditora za rok 

2016 a návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 dle přílohy č.2 a 3 

3. Zpráva dozorčí rady, včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty za rok 

2016 dle přílohy č. 4 

4. Schválení roční účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o propojených osobách a rozhodnutí 

o úhradě ztráty za rok 2016 dle přílohy č. 5 

5. Změna stanov společnosti dle přílohy č. 6 

6. Zvýšení základního kapitálu společnosti 

7. Změna podoby akcií 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 22.06.2017 

 primátor 

  
 

RM_M 15 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě           
o nájmu nebytových prostor v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava   
pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 06579/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí  

Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke “Smlouvě o nájmu nebytových prostor” č. NP - 

OM/2012/0028 ze dne 31. 10. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 11. 2016 na jiné nebytové 

prostory určené k podnikání - hostinská činnost, č. jednotky 1919/902 o výměře 205,26 m2 

umístěných v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p. 1919 na pozemku parc.       

č. 462/2, zast. plocha a nádvoří (ul. Puchmajerova, č. or. 8) 

s panem 

Oldřichem Jandačem, rok narození 1965 
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bydliště: Ahepjukova 2809/9, 702 00 Ostrava 

IČO: 65486471 

kterým se změní doba nájmu z doby určité do 30. 10. 2017 na dobu určitou do 31. 10. 2024 

a to v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, úplné znění 
 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě            
o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro DIAMO, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 06580/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně budoucího povinného uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene evid. č. 1697/2007/MJ ze dne 17. 9. 2007, s budoucím oprávněným: 

DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 
včetně pilíře a jistící skříně a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě            
o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06581/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN včetně pilíře a jistící skříně na pozemcích: 

parc. č. 793/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 793/246 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 883/5 - orná půda 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, pro: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava 883/5 Čtyřlístek, NNk” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN včetně pilíře a jistící skříně                   

k částem pozemků: 

parc. č. 793/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 793/246 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 883/5 - orná půda 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na změnu usnesení a uzavření smluv o zřízení služebnosti            
s Moravskoslezským krajem, se společností Stavos Stavba a. s. 
  
Usnesení číslo: 06582/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 05548/RM1418/80 ze dne 17. 1. 2017 v bodě 2), a to tak, že přílohu č. 4 

citovaného usnesení nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - zřízení, provozování             

a údržby vodovodního řadu k pozemkům: 

parc. č. 5643/2 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

p. p. č. 614/1 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 614/9 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 635/2 - ostatní plocha, silnice, 

všechny v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
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s povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnosti ve prospěch vlastníka pozemků p. p. č. 306/89, p. p. č. 

306/90, p. p. č. 306/91, p. p. č. 306/92, všechny v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a uzavřít 

smlouvu o zřízení služebností – zřízení, provozování a údržby 4 přípojek splaškové kanalizace 

a 4 přípojek dešťové kanalizace a užívání částí pozemku pro 4 přístupy a příjezdy k pozemkům 

p. p. č. 306/89, p. p. č. 306/90, p. p. č. 306/91, p. p. č. 306/92, všechny v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava, k částem pozemku: 

p. p. č. 306/44 – ovocný sad 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Stavos Stavba a. s. 

se sídlem U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO 447 39 494, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům           
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06583/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zřízení a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV  k části pozemku: 
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parc. č. 142 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Bartovice, 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 nadzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc. č. 1922/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 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 20 
Návrh na záměr města prodat část nemovité věci a návrh na záměr 
města neprodat část nemovité věci, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06584/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01667/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

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

- část pozemku parc.č. 4280, o výměře 1004 m2 (viz příloha č. 1/3) 

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

  

2) nesouhlasí 
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s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,       

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

- část pozemku parc.č. 2169, o výměře 206 m2 (viz příloha č. 2/3) 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava 
(ul. K Trojhalí) 
  
Usnesení číslo: 06585/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01681/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 3380/35 o výměře 623 m2, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava            

a Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 5714-35/2017 vyhotoveného pro katastrální 

území Moravská Ostrava označena jako pozemek parc. č. 3380/41 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava: 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si 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: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 22 
Návrh koupit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava           
(ul. 28. října), návrh koupit pozemek v k. ú. Přívoz, obec Ostrava           
(ul. Skladištní) 
  
Usnesení číslo: 06586/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01682/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit spoluvlastnické podíly k pozemku parc. č. 3594/15 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava od podílových spoluvlastníků: 

- XXXXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště: XX XXXX XXXX 

XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX, podíl o velikosti ½ 

- XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště: XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,  podíl o velikosti ½ 

za celkovou kupní cenu ve výši 60.150,- Kč 

přičemž sjednaná kupní cena každého z výše uvedených spoluvlastnických podílů činí  

30.075,- Kč 

a doporučuje uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit pozemek p. p. č. 1552 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

od společnosti Koblovská komoditní společnost, s.r.o., se sídlem Hřbitovní 362/14, Koblov, 

711 00 Ostrava, IČO 619 72 436 

za kupní cenu 980.000,- Kč 

a doporučuje uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 23 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh svěřit 
nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava městskému obvodu 
Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 06587/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01576/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 942/5, zast. plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba č.p. 732, bydlení  

- pozemek parc.č. 942/57 

- pozemek parc.č. 942/71 

z vlastnictví Ing. Viliama Wachala,  rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXX XXX XX 

XXXXXXX 

za  sjednanou kupní cenu ve výši 3,188.660,- Kč, 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3  předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit  níže uvedené nemovité věci  v k.ú. Vítkovice, obec 

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

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

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

a to: 

- pozemek parc.č. 942/5, zast. plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba č.p. 732, bydlení  

- pozemek parc.č. 942/57 

- pozemek parc.č. 942/71 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit níže uvedené nemovité věci  v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,  jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky          

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

nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 
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- pozemek parc.č. 942/5, zast. plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba č.p. 732, bydlení  

- pozemek parc.č. 942/57 

- pozemek parc.č. 942/71  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh na záměr města směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava, k. ú. 
Přívoz, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory, návrh na záměr 
města směnit pozemky k. ú. Moravská Ostrava - s ŘSD ČR 
  
Usnesení číslo: 06588/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01686/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit pozemky, a to: 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

- pozemek parc. č. 3606/25 

- pozemek parc. č. 3606/7 

 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek parc. č. 2049/5 

- pozemek parc. č. 2062/4 

- pozemek parc. č. 2087/23 

- pozemek parc. č. 2087/27 

 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek p.p.č. 497/29 

- pozemek p.p.č. 958/25 

- pozemek p.p.č. 958/26 

 k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
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 nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek p.p.č. 958/27 

- pozemek p.p.č. 966/12 

 k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

 svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390 

- pozemek parc. č. 2045/20 

 - pozemek parc. č. 2045/18 

 - pozemek parc. č. 2045/28 

 - pozemek parc. č. 2040/17 

 - pozemek parc. č. 2064/54 

 - pozemek parc. č. 2040/19 

 - pozemek parc. č. 1888/2 

 - pozemek parc. č. 1800/71 

 - pozemek parc. č. 1800/72 

 - pozemek parc. č. 1977/20 

 - pozemek parc. č. 1800/51 

 - pozemek parc. č. 1800/52 

 - pozemek parc. č. 1800/69 

 - pozemek parc. č. 1800/70 

 - pozemek parc. č. 1977/18 

 - pozemek parc. č. 1977/19 

 - pozemek parc. č. 1977/39 

 - pozemek parc. č. 1985/9 

 - pozemek parc. č. 3606/36 

 - pozemek parc. č. 2220/8 

 - pozemek parc. č. 2236/2 

 - pozemek parc. č. 2241/4 

 - pozemek parc. č. 2241/5 

 - pozemek parc. č. 2327/4 

 - pozemek parc. č. 3606/21 

 - pozemek parc. č. 3606/27 

 - pozemek parc. č. 3606/34 

 - pozemek parc. č. 4240/25 

 - pozemek parc. č. 4240/36 

  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 161/20 

- pozemek p.p.č. 161/21 

- pozemek p.p.č. 161/23 

- pozemek p.p.č.  161/24 

- pozemek p.p.č. 161/26 

- pozemek p.p. č. 161/30 
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- pozemek p.p.č. 163/4 

- pozemek p.p.č. 168/59 

- pozemek p.p.č. 168/61 

- pozemek p.p.č. 168/62 

- pozemek p.p.č. 168/63 

- pozemek p.p.č. 168/64 

- pozemek p.p.č. 172/5 

- pozemek p.p.č. 487/4 

- pozemek p.p.č. 1065 

 k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 355/71 

 k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné 

stanovisko ke směně výše uvedených pozemků 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit pozemky, a to: 

pozemek parc. č. 2087/24 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava            

a Přívoz 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390 

 - pozemek parc. č. 1882/1 

 - pozemek parc. č. 1882/4 

 - pozemek parc. č. 1882/5 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné 

stanovisko ke směně výše uvedených pozemků 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) a  2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat část nemovité věci           
v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06589/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01659/17 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

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

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

pozemky: 

- parc.č. 4211 

- parc.č. 4212 

- parc.č. 4217 

za pozemky ve vlastnictví obchodní společnosti QT Technik spol. s r.o., se sídlem             

Těšínská 2088/179, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 619 77 837, a to:  

- parc.č. 4200/4 

- parc.č. 4204/1 

- část pozemku parc.č. 4215, o výměře 65 m2 označenou jako díl “a” a sloučenou do pozemku 

parc.č. 4206, který je ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený MOb Slezská Ostrava, 

dle geometrického č. 4088-249/2016 (viz příloha č. 1/3)
 

  

2) nesouhlasí 

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

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

- část pozemku p.p.č. 802/1, o výměře cca 2 m2, dle snímku (viz příloha č. 2/1)
 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 
návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06590/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01674/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek parc.č. 71/196, ost. plocha, ost. komunikace, včetně oplocení 

- pozemek parc.č. 71/197, ost. plocha, jiná plocha 

- pozemek parc.č. 71/198, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, včetně hřiště 

- pozemek parc.č. 71/199, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, včetně součástí 

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

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat části nemovitých věcí v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava,           

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Nová Bělá, a to: 

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

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

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

plocha, ost. komunikace, o výměře 30 m2 

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

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

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

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

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

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

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

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

37 m2 
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a s návrhem na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava,          

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Nová Bělá, a to: 

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

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

- část pozemku parc.č. 1736/2, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m2, dle téhož 

geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/7, ost. plocha, ost. 

komunikace 

vše včetně součástí, za podmínky, že před uzavřením darovací smlouvy, u níž ž předmětem 

daru bude i pozemek parc.č. 578/3 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, bude komunikace             

na pozemku parc.č. 578/3, ost. plocha, ost. komunikace vyjmuta z pasportu místních 

komunikací 

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

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

zrušit
 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh darovat pozemek k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava            
(ul. Boleslavova) 
  
Usnesení číslo: 06591/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01679/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s darováním pozemku p. p. č. 186/16, včetně jeho součástí, a to podzemních chodeb 

umístěných pod povrchem pozemku 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,                
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IČO 708 90 692 

a s uzavřením darovací smlouvy 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: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného o roční míru inflace 
  
Usnesení číslo: 06592/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zvýšit nájemné a pachtovné za nebytové prostory, objekty, pronajaté pozemky a movité věci  

v roce 2017 o roční míru inflace ve výši 0,7 % u všech nájemních smluv a pachtovních smluv, 

u kterých je možnost zvýšení nájemného a pachtovného sjednána a u kterých je roční nájemné 

nebo pachtovné vyšší než 15.000,- Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru majetkového 

oznámit jednotlivým nájemcům a pachtýřům, nebytových prostor, objektů, pozemků           

a movitých věcí, jichž se to týká, zvýšení nájemného a pachtovného o roční míru inflace 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku v k.ú. 
Moravská Ostrava, návrh na uzavření pachtovní smlouvy             
na propachtování části pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, informace            
o neuzavření pachtovní smlouvy k pozemkům v k.ú. Hrabová 
  
Usnesení číslo: 06593/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 3550/5, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 33 m2 , k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,          

s nájemcem 

Žanetou Pospíšilovou, IČO: 73784346, sídlo Javorová 207, 742 83 Zbyslavice, 

na dobu neurčitou, 

k umístění a provozování letní zahrádky, 

za roční nájemné 3.168 Kč, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu k části pozemku parc. č. 4467, orná půda, 

o výměře 916 m2, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s pachtýřem 

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

za podmínek 

- doba pachtu neurčitá s výpovědní dobou  1 rok 

- pozemek bude využíván k zemědělskému obhospodařování jako travní porost 

- za roční pachtovné 600 Kč, 

dle přílohy č. 6  předloženého materiálu
 

  

3) bere na vědomí 

  
informaci o neuzavření pachtovní smlouvy k pozemkům parc.č. 1882/2, parc. č. 1899/9, parc. 

č. 1899/3, parc. č. 1884/1, parc. č. 1884/2, vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

dle důvodové zprávy 

  

 
RM_M 30 
Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
nepropachtovat pozemky v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov, návrh nepronajmout část pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06594/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 

- p. p. č. 1309/1 - orná půda o výměře 1324 m2 

- p. p. č. 1309/4 - orná půda o výměře 1274 m2 

- p. p. č. 1309/5 - orná půda o výměře 8427 m2 

- p. p. č. 1309/6 - orná půda o výměře 1786 m2 

- p. p. č. 1310/3 - trvalý trvaní porost o výměře 308 m2 

- p. p. č. 1310/4 - trvalý travní porost o výměře 29 m2 

- p. p. č. 1366/4 - orná půda o výměře 18 m2 

- p. p. č. 1472/3 - vodní plocha o výměře 2 m2 

- p. p. č. 1472/4 - vodní plocha o výměře 65 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

b) o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, a to: 

- parc. č. 1122/2 - orná půda o výměře 156 m2 

- parc. č. 1130/2 - trvalý travní porost o výměře 17 m2 

- parc. č. 1130/3 - trvalý travní porost o výměře 311 m2 

- parc. č. 1130/6 - trvalý travní porost o výměře 96 m2 

- parc. č. 1147/1 - orná půda o výměře 772 m2 

- parc. č. 1147/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace  výměře 139 m2 

- parc. č. 1147/24 - orná půda o výměře 600 m2 

- parc. č. 1559/18 - vodní plocha o výměře 15 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č 1/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodla 

  
že nemá záměr propachtovat pozemky v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, a to: 

- parc. č. 1121/2 - trvalý travní porost 

- parc. č. 1122/1 - orná půda 

- parc. č. 1122/12 - orná půda 

- parc. č. 1122/13 - orná půda 

- parc. č. 1122/30 - orná půda 

- parc. č. 1122/31 - orná půda 

- parc. č. 1122/32 - orná půda 

- parc. č. 1122/33 - orná půda 

- parc. č. 1129/3 - ostatní plocha, manipulační plocha 

- parc. č. 1129/7 - ostatní plocha, manipulační plocha 
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3) rozhodla 

  
že nemá záměr propachtovat pozemky v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 

- p. p. č. 1325/2 - trvalý travní porost 

- p. p. č. 1332/2 - trvalý travní porost 

- p. p. č. 1338/2 - trvalý travní porost 

- p. p. č. 1339/2 - orná půda 

- p. p. č. 1340/27 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1356/2 - trvalý travní porost 

  

4) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2 

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

materiálu
 

  

 
RM_M 31 
Návrh na souhlas s provedením stavebních úprav, souhlas se změnou 
užívání předmětu nájmu, návrh uzavření dohody o plné moci a návrh  
na souhlas s umístěním sídla společnosti do budovy v areálu VTPO 
(k.ú. Pustkovec, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 06595/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s tím, aby podnájemce 

Lucie Cigánková, IČO: 73202649, se sídlem: Borovského 2002/49, 734 01, Karviná - Mizerov, 

provedla na své náklady stavební úpravy v budově čp. 372, která je součástí pozemku parc. č. 

4685/11 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, kterou užívá právnická osoba 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., IČO: 25379631, se sídlem: Technologická 372/2, 

708 00 Ostrava-Poruba, na základě “Smlouvy o výpůjčce” ev. č. 1661/2003/MJ ze dne 5. 1. 

2004, ve znění dodatku č. 1, a to v rozsahu těchto úprav:  

- vybudování 2 dětských záchodů v místnosti č. 1.83 

- vybudování 2 dětských umyvadel v místnosti č. 1.82 

- instalace pračky, sušičky a myčky do dřevěného pultu baru squashe v místnosti č. 1.75 

- přidání topného tělesa do relaxační místnosti č. 1.79 

- úpravy jednoho squashového kurtu v místnosti č. 1.77 tak, že v případě ukončení dětské 

skupiny 

  by kurt mohl být opět využíván bez jakéhokoliv zásahu ke squashi, a to bez stavebních 

zásahů 

a dále, aby provedla změny užívání místností č. 1.75, 1.76, 1.77, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 

1.86 z “squash včetně zázemí” na “squash včetně zázemí a Dětská skupina”, 

a to v souladu s dokumentací pro ohlášení stavby “Požárně bezpečnostní řešení stavby”           
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z dubna 2017 vypracovanou Ing. Jaroslavem Kutáčem, a Technickou zprávou “Stavební 

úpravy za účelem zřízení dětské skupiny” z února 2017, vypracovanou Cigánkovou Lucií,      

s náklady ve výši 200.000,00 Kč bez DPH, 

a to za podmínek, že veškerá realizace bude provedena podle platných právních předpisů           

a norem, a to výhradně na náklady podnájemce Lucie Cigánkové, statutárnímu městu 

Ostrava bude předložena do 1 měsíce od skončení samotné realizace prováděcí projektová 

dokumentace a nejpozději při skončení podnájemního vztahu, uvede podnájemce 

Lucie Cigánková vše do původního stavu na své náklady včetně provedené změny užívání 

předmětných místností squashového centra, 

kdy tyto podmínky budou zapracovány do podnájemní smlouvy uzavřené s Lucií Cigánkovou 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci s Lucií Cigánkovou, IČO: 73202649, se sídlem: Borovského 

2002/49, 734 01, Karviná - Mizerov, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

TEKNICS s.r.o. 

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

vlastnictví statutárního města Ostravy 

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

  

 
RM_M 32 
Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ, 
obec Ostrava, a návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do 
areálu VTPO 
  
Usnesení číslo: 06596/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, a to pozemek 

p.p.č. 460/1, ost. plocha, manipul. plocha o výměře 36 m2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) souhlasí 
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s  umístěním sídla společnosti 

OPTICE, s.r.o. 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

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

  

 
RM_M 33 
Návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Krásné 
Pole, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06597/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01596/17 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

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

statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Svinov, a to: 

- část pozemku parc. č. 3079/2 o výměře cca 336 m2 - dle zákresu, který je přílohou           

č. 1 předloženého materiálu
 

  

2) souhlasí 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Krásné Pole, a to: 

- pozemek parc. č. 1994/4 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 34 
Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Nová Ves u Ostravy 
(lokalita ulice U Hrůbků) 
  
Usnesení číslo: 06598/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01661/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
 s návrhem bezúplatně nabýt 

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,                 

IČO 69797111 

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, 

a to: 

pozemek p.p.č. 1094 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

a s návrhem na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č. UZSVM/O/968/2017-HMSU, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Nová Ves, 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 

statutární město Ostrava předmětný pozemek nabude do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému obvodu 

Nová Ves 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 statutární město Ostrava předmětný 

pozemek nabude do svého vlastnictví 
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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: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 56 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 06599/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01651/17 
  
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 Svinov 

- Cyklostezka, chodníky (SO 101.3) na pozemcích parc. č. 573/19, 626/1, 647, 648/2, 650/1, 

740/3, 802/1, 802/335, 802/350, 802/375, 802/376 a 3076/1 v katastrálním území Svinov, obec 

Ostrava a široké zpomalovací prahy umístěné na místní komunikaci III. třídy ul. Psohlavců, 

vedené pod inventárním číslem 157934 v pořizovací hodnotě 4.216.799,83 Kč, 

- Zastávka MHD přístřešek (SO 102.3) na pozemku parc. č. 740/3 v katastrálním území 

Svinov, obec Ostrava, vedená pod inventárním číslem 157933 v pořizovací hodnotě 

134.929,79 Kč, 

- Pozemek parc. č. 648/2, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Svinov, obec Ostrava, inv.       

č. 136401 v hodnotě 97.650,- Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

obvodu Svinov 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 
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vedoucího odboru majetkového 

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

města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Svinov 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.06.2017 

 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: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 60 
Návrh na změnu usnesení rady města č. 06378/RM1418/93 ze dne             
9. 5. 2017 Návrh na darování 3 ks AVIÍ České republice-Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje a uzavření darovací smlouvy 
  
Usnesení číslo: 06600/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 06378/RM1418/93 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 06378/RM1418/93  ze dne 9. 05. 2017 tak, že: 

v bodě 2)  
vypouští text ve čtvrté odrážce: 

”písm. a) - k) tohoto usnesení” 

a nahrazuje textem: 

”písm. a) - c) a f) - j) tohoto usnesení” 

v bodě 5) 

vypouští text: 

”písm. a) - k) tohoto usnesení” 

a nahrazuje textem: 

”písm. a) - c) a f) - j) tohoto usnesení” 

v bodě 6) 

vypouští text: 

”d) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 62-44, VIN 

TNAA31KJ004366/89, ve výši ceny obvyklé 52.000,- Kč dle znaleckého posudku              
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č. 216155490 ze dne 19.4.2017” 

”e) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 43-24, VIN 

TNAA31KJ002189/88, ve výši ceny obvyklé 54.000,- Kč dle znaleckého posudku            

č. 216155486 ze dne 19.4.2017” 

”k) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 55-88, VIN 

TNAA31KK002334/89,  ve výši ceny obvyklé 52.000,- Kč dle znaleckého posudku             

č. 216155489 ze dne 19.4.2017” 

  

2) rozhodla 

  
darovat 3 ks použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 62-44, VIN 

TNAA31KJ004366/89, rok výroby 1989, pořizovací hodnota 1.582.547,- Kč, zůstatková 

hodnota 1,- Kč 

- speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 43-24, 

VIN TNAA31KJ002189/88, rok výroby 1988, pořizovací hodnota 1.488.978,- Kč, zůstatková 

hodnota 1,- Kč 

- speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 55-88, VIN 

TNAA31KK002334/89, rok výroby 1989, pořizovací hodnota 1.472.659,- Kč, zůstatková 

hodnota 1,- Kč 

České republice-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 

700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561 

za účelem odborné přípravy jednotek požární ochrany určených pro zásah u dopravních nehod 

a uzavřít darovací smlouvu  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a návrh na výpovědi              
z nájmů (vše v k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 06601/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření Dohody o skončení nájmu s právnickou osobou 

Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., 

se sídlem: Střelniční 75/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 228 31 738, 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
vypovědět nájemní vztah založený “Smlouvou o nájmu nebytových prostor” ev.č. 

0528/2010/MJ ze dne 16. 2. 2010, ve znění dodatku č. 1, uzavřenou mezi statutárním městem 

Ostrava a právnickou osobou  

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s více zdravotními vadami, 

se sídlem: Střelniční 75/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 228 23 603, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 120, jehož součástí je budova č.p. 75, 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. b) výše uvedené smlouvy, z důvodu plánované rekonstrukce 

budovy 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
vypovědět nájemní vztah založený “Smlouvou o nájmu nebytových prostor” ev.č. 

0595/2008/MJ ze dne 6. 3. 2008, uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava a právnickou 

osobou  

Asociace TOM ČR, TOM 4338 K. T. O., 

se sídlem: Střelniční 75/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 711 58 383, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 120, jehož součástí je budova č.p. 75, 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. b) výše uvedené smlouvy, z důvodu plánované rekonstrukce 

budovy 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 66 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 06602/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, a to: 

- parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 310 m2 

- parc. č. 3550/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 136 m2 a části B  
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o výměře 133 m2 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 

494/2, PSČ 702 00, IČO 619 74 757 

za účelem opravy tramvajové trati v rámci stavby “Oprava tramvajové trati na ulici Nádražní  

v úseku zastávek Muglinovská - Křižíkova” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku p. p. č. 491/25 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 1072 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 

494/2, PSČ 702 00, IČO 619 74 757 

za účelem opravy tramvajové trati v rámci stavby “Oprava tramvajové trati na ulici 28. října          

v úseku ulic Plzeňská - Fričova” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2017 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 67 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemních smluv na 
nemovitosti v k.ú. Hrušov, k.ú. Koblov, k.ú. Muglinov a k.ú. Slezská 
Ostrava pro městský obvod Slezská Ostrava. Předchozí souhlas rady 
města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 06603/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, se sídlem Těšínská 35, 710 16 

Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemních smluv na nemovitosti, a to: 

- na část pozemku parc.č. 633/2, zeleň o výměře 9 m2 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

- na část pozemku parc.č. 2036, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 36 m2v k.ú. Koblov, 

obec Ostrava 

- na část pozemku p.p.č. 9/1, orná půda o výměře 9 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
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- na část pozemku p.p.č. 197/1, jiná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

- na část pozemku parc.č. 1466/1, zeleň o výměře 9 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

- na část pozemku parc.č. 3279/1, zeleň o výměře 36 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Koblovská, ul. Bohumínská) svěřené tomuto městskému obvodu 

s ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem: Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, IČO: 00002739 

týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA 

se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86 

za účelem umístění a provozování odplyňovacích vrtů včetně jejich oplocení, na dobu určitou 

10-ti let, tj. do roku 2027, a to v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, úplné znění
 

  

2) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí  

Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 1036/1 - ost. plocha, 

zeleň o výměře 9 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Komenského sady)  

s ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem: Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, IČO: 00002739 

týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA 

se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86 

za účelem umístění a provozování odplyňovacího vrtu včetně jeho oplocení, na dobu určitou  

10 - ti let, tj. do roku 2027,  a to v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4  Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, úplné znění 

  

 
RM_M 68 
Žádost o podpis souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva 
k pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06604/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01669/17 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost žadatele XXXXXXX XXXXXX o podpis souhlasného prohlášení o vydržení 

vlastnického práva k pozemku parc.č. 313/2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Krásné Pole dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města projednat žádost žadatele XXXXXXX XXXXXX o podpis souhlasného 
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prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 313/2 v k.ú. Krásné Pole, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Krásné Pole dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout, 

že město má za to, že je vlastníkem pozemku parc.č. 313/2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Krásné Pole a že nedošlo k vydržení vlastnického práva           

k uvedenému pozemku žadatelem XXXXXXXX XXXXXXX nebo jeho právním 

předchůdcem, na základě kterého žádal město o souhlasné prohlášení vzniku práva k tomuto 

pozemku 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 2) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 73 
Návrh na záměr města prodat části pozemků v areálu 
Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci 
  
Usnesení číslo: 06605/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01673/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem  na  záměr města  prodat  níže uvedené části pozemků v k. ú. 

Pustkovec,  obec  Ostrava,      

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Pustkovec, včetně 

součástí a příslušenství, a to: 

- část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 267 m2, označená písmenem b 

- část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 226 m2, označená písmenem a 

- část pozemku parc. č. 4685/61 o výměře 231 m2, označená písmenem e 

- část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 849 m2, označená písmenem d 

- část pozemku parc. č. 4685/89 o výměře 105 m2, označená písmenem c 

všechny sloučené, dle geometrického plánu č. 5677-153/2017 vyhotoveného pro k.ú. 



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 61/93  

Pustkovec, obec Ostrava, v roce 2017, do pozemku dále označeného jako pozemek parc.           

č. 4685/61 o výměře 1678 m2 

a část pozemku parc. č. 4685/119 o výměře 10 m2, která je dle téhož geometrického plánu 

označená jako pozemek parc. č. 4685/123 

společnosti Elektro MAR, a.s., IČO: 039 15 131, se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 

708 00 Ostrava 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 4 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2771/2015/OI/ZFUN 
ze dne 03.11.2015 ke stavbě „Rekonstrukce odlehčovací komory 
Strusková” v k.ú. Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 06606/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2771/2015/OI/ZFUN ze dne 03.11.2015 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451             

a společností HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 

47666374 na realizaci stavby “Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková”, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06607/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

“OVAK Prameniště Dubí - přeložka trafostanice 22/0,4kV a rozvodů NN 0,4kV” mezi 

povinným: 

Povodí Odry, státní podnik 

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 3440/3 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Petřkovice, 

kanalizační stoka T, odkanalizování obce, část B - II. a III. etapa” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z poveření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 1906/1, parc.č. 

1906/172, parc.č. 1913/1 a parc.č. 1922/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava  dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Vybavení 

křižovatky č. 4077 Martinovská x Provozní x 1. čs. armádního sboru SSZ” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z poveření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 



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 63/93  

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 4426/2, parc.           

č. 4427/2  a parc.č. 4427/6 v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava  dle přílohy č.6 předloženého 

materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 

vodovodu ul. Šenovská” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z poveření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 1825/5 v k.ú. 

Kunčičky, parc.č. 1220/1 v k.ú. Bartovice a na části pozemku  parc.č. 5612/1 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská” mezi povinným: 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava 

IČO: 45193258 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 2331/2                

a parc.č. 2331/9 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava  dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

“Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská” mezi obtíženým: 

Lesy České republiky, s.p. 

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

IČO: 42196451 
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a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 2290/1 v k.ú. 

Radvanice  a na části pozemku parc.č. 1221/1 v k.ú. Bartovice, obec Ostrava  dle přílohy č.12 

předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

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

vodovodu ul. Dušní Barbořina” mezi povinným: 

RESIDOMO, s.r.o. 

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 částech pozemků parc.č. 194/32 a parc.         

č. 195/10 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy  
o dílo na zhotovení stavby “Rozšíření VO Hřivnáčova  
 
Usnesení číslo: 06608/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 

stavby ”Rozšíření VO Hřivnáčova” v městském obvodu Slezská Ostrava, za cenu nejvýše 

přípustnou 115 495,- Kč bez DPH se společností 

Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy  
o dílo na zpracování “Studie rekonstrukce veřejného osvětlení - oblast 
vnitrobloků ul. Mánesova” 

(zn.předkl.) 
05 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 65/93  

  
Usnesení číslo: 06609/RM1418/96 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 

“Studie rekonstrukce veřejného osvětlení - oblast vnitrobloků ul. Mánesova” v městském 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za cenu nejvýše přípustnou 232 000,- Kč bez DPH se 

společností 

PTD Muchová, s.r.o., IČO: 27767931, se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava - Muglinov, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Nábřeží Ostravice - stavba č. 3 (PD, IČ, AD, BOZP)”, 
poř. č. 92/2017 
  
Usnesení číslo: 06610/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby nazvané „Pěší trasy na moravském 

břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem        

Miloše Sýkory a Hradní lávkou“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. 

se sídlem: Hrabákova 1780/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 47678798 

za cenu nejvýše přípustnou 820.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Odvodnění cvičné louky pro hasiče Ostrava - 
Proskovice”, poř.č. 44/2017 
  
Usnesení číslo: 06611/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06131/RM1418/89 
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k usnesení č. 06458/RM1418/94 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby 

“Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě - 

Proskovicích” v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v předloženém materiálu 

účastníka, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

K2 stavební Moravia s.r.o. 

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava 

IČO: 28573994 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů 

dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na realizaci stavby 

“Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě - 

Proskovicích” v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, s účastníkem, který se umístil podle hodnocení 

nabídek jako druhý v pořadí: 

Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek 

IČO: 45193118 

za cenu nejvýše přípustnou 5.080.543,52 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova (TDS+BOZP)”, 
poř. č. 81/2017 
  
Usnesení číslo: 06612/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi (dále jen “BOZP”) včetně zpracování Plánu BOZP a jeho následné 

aktualizace při realizaci stavby “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova”, v k.ú. Mariánské Hory 

a k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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FLAGRO a.s. 

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 28644344 

za cenu nejvýše přípustnou 138.200,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Zadavatelská činnost - JŘBU - Rekonstrukce 
historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 06613/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na výkon činností směřujících k zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce 

historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava” v jednacím řízení bez 

uveřejnění podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se společností 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

se sídlem: Jakubská 121/1, 602 00 Brno 

IČO: 28305043 

za ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, 
Petřvaldská - 2. etapa”, poř. č. 63/2017 
  
Usnesení číslo: 06614/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06211/RM1418/90 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona           

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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,           

s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 9: 
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STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 20.401.672,59 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 48 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu a prodeji nemovitostí 
svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku 
města 
  
Usnesení číslo: 06615/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu dle čl. 7, odst. (9), písm. u, bod 1., k  prodeji dle čl. 7, odst. (3), 

písm. a), k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně závazné vyhlášky města Ostravy           

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

materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7. odst. (3), písm. c) pod číslem 056 – městský obvod 

Radvanice a Bartovice, obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu 
kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 06616/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 01672/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky           

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 a o uzavření příslušných smluv s níže 

uvedenými subjekty (1, 2, 4, 5, 6, 7) dle přílohy č. 3, kde výše finančního příspěvku je 

zdůvodněna v příloze č. 5, a dle vzorových smluv uvedených v příloze č. 1 a 2 předloženého 

materiálu následovně: 

1. Římskokatolická farnost Ostrava - Polanka, 1. května 329/158, 725 25  Ostrava - Polanka, 

IČO: 45210543 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

2. Dolní oblast Vítkovice, z.s., Vítkovice 3004, 703 00  Ostrava - Vítkovice, IČO: 75125285 - 

dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

4. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě, Husovo náměstí 1188/4,          

702 00  Moravská Ostrava, IČO: 44938802 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

5. Římskokatolická farnost Ostrava - Přívoz, Svatopluka Čecha 507/5, 702 00  Ostrava,          

IČO: 45210560 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

6. XXXXXX XXXX, Ing., XXXXX XXXX, XXX XX  XXXXXX, nar. XXXXX - dle 

vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

7. VICTORIA realitní centrum s.r.o., Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava, IČO: 27766926 - dle 

vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

3. SMO Městský obvod Polanka nad Odrou, 1.května 1/2a, 725 25  Ostrava - Polanka n. O. 

na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 

dle přílohy č. 3 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

sníží neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5229, ORJ 210                                o částku                      2 847 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery na 
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§ 3322, pol. 5212, ORJ 210                                o částku                           80 tis. Kč 

§ 3322, pol. 5213, ORJ 210                                o částku                         730 tis. Kč 

§ 3322, pol. 5223, ORJ 210                                o částku                      1 808 tis. Kč 

zvýší převody mez statutárními městy a jejich městskými obvody, ORJ 120 

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org 520, ÚZ 93      o částku                         229 tis. Kč  

městský obvod Polanka nad Odrou 

zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

§ 6330, pol. 4137, org 520, ÚZ 93                       o částku                        229 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                                      o částku                        229 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

a ke schválení bod 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 21.06.2017 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 42 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru               
v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 06617/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
33 

  
k materiálu č. BJ1014 03445/12 
k materiálu č. BJ1418 01657/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací v oblasti Revitalizace veřejného prostoru                

v Ostravě z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 

1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- poskytnutí účelových dotací v oblasti Revitalizace veřejného prostoru z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2017 příjemcům dotací uvedených v příloze č. 2 předloženého 

materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemci dotací uvedenými v tomto bodu usnesení dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 43 
Informativní zpráva k přípravě kandidatury statutárního města Ostrava 
do soutěže European Green Capital 
  
Usnesení číslo: 06618/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
33 

  
k materiálu č. BJ1418 01656/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou informativní zprávou k přípravě kandidatury statutárního města Ostravy           

do soutěže European Green Capital dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 
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náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit informativní zprávu k přípravě kandidatury statutárního města Ostravy do soutěže 

European Green Capital zastupitelstvu města dle bodu 1) tohoto usnesení a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 57 
Příprava veřejné zakázky na zpracování znaleckého posudku ve věci 
dekontaminace lagun Ostramo 
  
Usnesení číslo: 06619/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 06395/RM1418/93 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
bod 2) usnesení č. 06395/RM1418/93 ze dne 09. 05. 2017 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru ochrany životního prostředí 

přípravu veřejné zakázky na zpracování znaleckého posudku ve věci dekontaminace lagun 

Ostramo dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 74 
Odpověď na žádost ve věci odstranění materiálů ze sanace lagun 
Ostramo uložených v lokalitě Vratimov 
  
Usnesení číslo: 06620/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost Moravskoslezského kraje o finanční spoluúčast na projektu na odstranění materiálů           

ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov ve výši 50% ze skutečně 
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vynaložených nákladů nad rámec poskytnuté dotace Státním fondem životního prostředí České 

republiky v rámci výzvy č. 3/2017 Národního programu Životní prostředí v prioritní oblasti 3. 

Odpady, staré zátěže, environmentální rizika, podoblasti 3.3 Odstranění a rekultivace 

nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro 

životní prostředí dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrh odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Poskytnutí účelových neinvestičních transferů z Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší na spolufinancování ozdravných pobytů 
z dotačního programu Moravskoslezského kraje - Příspěvky             
na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016 
  
Usnesení číslo: 06621/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší ve výši 270.000 Kč městskému obvodu Stará Bělá na spolufinancování ozdravných 

pobytů z dotačního programu Moravskoslezského kraje - Příspěvky na ozdravné pobyty 

ŽPZ/04/2016 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší ve výši 135.000 Kč městskému obvodu Nová Bělá na spolufinancování ozdravných 

pobytů z dotačního programu Moravskoslezského kraje - Příspěvky na ozdravné pobyty 

ŽPZ/04/2016 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1010, ORJ 120 ................................................. o 1.960 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 502 ................... o 1.555 tis. Kč 
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§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 508 ...................... o 270 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 506 ...................... o 135 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 502 ................................... o 1.555 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ...................................................... o 1.555 tis. Kč 

u městského obvodu Stará Bělá: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 508 ....................................... o 270 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ......................................................... o 270 tis. Kč 

u městského obvodu Nová Bělá: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 506 ...................................... o 135 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ........................................................ o 135 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 38 
Změna obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro 
volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění 
obecně závazných vyhlášek č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009, č. 4/2013           
a č. 6/2015 
  
Usnesení číslo: 06622/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou 

se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné 

pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky             

č. 13/2006, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, obecně 

závazné vyhlášky č. 4/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 6/2015, dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 54 
Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků DDM Ostrava-Poruba, 
SVČ Korunka, SVČ Ostrava-Zábřeh a SVČ Ostrava-Moravská Ostrava  
na realizaci aktivit v rámci Týdne zdraví, u příležitosti konání 
konference Světové zdravotnické organizace 
  
Usnesení číslo: 06623/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy  

ve výši 10.000 Kč právnické osobě: Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvková 

organizace, IČO: 75080541, se sídlem Ostrava - Poruba, M. Majerové 23/1722, PSČ 70800 na 

realizaci projektu “Doprovodný program konference WHO” v rámci Týdne zdraví dle přílohy 

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 15.000 Kč právnické osobě: Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO: 75080508, Korunní 699/49, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava na 

realizaci projektu “Kongres zdraví - tvůrčí dílny” v rámci Týdne zdraví dle přílohy č. 1          

a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 10.000 Kč právnické osobě: Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková 

organizace, IČO: 75080516, se sídlem Gurťjevova 1823/8, Zábřeh, 700 30 Ostrava na realizaci 

projektu “Doprovodný program konference WHO” v rámci Týdne zdraví dle přílohy č. 1        

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 10.000 Kč právnické osobě: Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO: 75080559, se sídlem Ostrčilova 2925/19, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava na realizaci projektu “Tvůrčí den v pohybu pro děti a veřejnost” v rámci Týdne 

zdraví dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .......................................... o 45 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 84, ORJ 190 .............. o 10 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 83, ORJ 190 .............. o 10 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 82, ORJ 190 .............. o 10 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 81, ORJ 190 .............. o 15 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
7) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku: 

• Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace o 10 tis. Kč 

• Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 

o 15 tis. Kč 

• Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace o 10 tis. Kč 
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• Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace o 10 tis. Kč 

  

 
RM_M 69 
Poskytnutí bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy 
za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního 
programu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 06624/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh zásad poskytování bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy 

za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů a překlenutí období od schválení dotace  

na pořízení kotle do vyplacení této dotace v rámci příslušného dotačního programu 

Moravskoslezského kraje “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních 
zón na území SMO”, poř. č. 94/2017 
  
Usnesení číslo: 06625/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvýšuje se financování 

na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 1030 o 1.000 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje 

na ORJ 190, § 3719, pol. 5166, ÚZ 1030  o 1.000 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

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

studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

E-expert, spol. s r.o. 

Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 26783762 

a 

Centrum dopravního výzkumu, v.v. i. 

Líšeňská 33a, 636 00 Brno 

IČO: 44994575 

vystupující pod názvem “Společnost pro provedení Studie proveditelnosti pro zavedení 

nízkoemisních zón na území SMO” 

za cenu nejvýše přípustnou 820.000,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 3 
Zpráva o hospodaření SMO za rok 2016 - závěrečný účet 
  
Usnesení číslo: 06626/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01219/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 79/93  

schválit 

a) “Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2016 - závěrečný účet” včetně 

tabulkových příloh 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody (příloha  

č. 12 předloženého materiálu) a příspěvkovými organizacemi 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat 

a) ponechání nevyčerpaných účelových prostředků k využití v roce 2017 příspěvkové 

organizaci 

- Domov Slunovrat 

  – ve výši Kč 500 000,-- na rekonstrukci a výstavbu domova se zvláštním 

      režimem včetně technického zázemí     

- Domov pro seniory Kamenec 

  – ve výši Kč 129 000,-- na pořízení varného kotle 150 l do stravovacího provozu         

- Domov Čujkovova – ve výši Kč 821 000,-- na pořízení multifunkční pánve do stravovacího 

  provozu                                                             

- Domov pro seniory Iris 

  – ve výši Kč 800 000,-- na renovaci vnějších omítek objektu 

  - ve výši Kč 630 000,-- na stavební úpravy oddělení A4+B3   

  - ve výši Kč 330 000,-- na vybudování pietního místa, úpravu dlažeb 

           a rekonstrukci pergol 

- Domov Sluníčko 

  – ve výši Kč 986 000,-- na rekonstrukci chodníku a příjezdové cesty pro  alternativní 

příjezd      

     IZS                                            

  - ve výši Kč 345 000,-- na dobudování chodníku   

  - ve výši Kč 3 900 000,-- na výměnu dorozumívacího systému pacient-sestra     

- Domov Magnolie 

  – ve výši Kč 265 000,-- na zpracování projektově dokumentace na opravu střechy a výměnu 

     krovu                                                                      

  - ve výši Kč 49 100,-- na sanaci vlhkosti včetně projektové dokumentace 

  - ve výši Kč 104 000,-- na opravu trhlin v opěrných zídkách schodiště do 1. PP včetně 

projektové      
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    dokumentace       

  - ve výši Kč 462 000,--  na sanaci vlhkosti sklepa včetně projektové       

    dokumentace                                                         

- Dům dětí a mládeže Poruba 

  - ve výši Kč 1 091 000,-- na opravu podlah v budově střediska na 

    ul. M. Majerové a Polská 

  - ve výši Kč 2 190 000,-- na pořízení podlahového mycího stroje, 

    výměnu a opravu dveří ve vestibulech 3 budov, vybudování recepce, 

    výměnu, opravu osvětlení, podlah a stropního podhledu 

    v tělocvičně v budově Plesná 

  - ve výši 21 780,-- na realizaci zadávacího řízení a administraci 

    projektů na zateplení 3 budov DDM 

- SVČ Moravská Ostrava 

  - ve výši 450 317,-- na rekonstrukci divadelního sálu a přilehlých 

    prostor – zpracování PD, dovybavení sálu 

  - ve výši 1 276 331,-- na projekt „Máme zelenou“ - podpora 

    celoroční zájmové činnosti 

  - ve výši 1 270 208,-- na pořízení keramické pece a podlahového 

    mycího stroje, opravu elektroinstalace a vnitřního osvětlení, 

    výměnu, opravu a vybavení učeben, kanceláří a ostatních prostor, 

    opravu sociálního zařízení táborové základny 

  - ve výši 599 999,93 na projekt Jedeme dál – podpora celoročního 

    zájmového vzdělávání 

  - ve výši 1 054 020,-- na realizaci volnočasové zóny v areálu 

    střediska na ul. Ostrčilova 

- SVČ Korunka 

  - ve výši Kč 1 693 414,-- na vzdělávání v Korunce 

  - ve výši Kč 3 120 000,-- na částečnou rekonstrukci, opravy a 

    úpravy ve Středisku turistiky, výměnu a opravu okapů a svodů u 3 

    budov, vybavení kluboven, dílen, výukových a provozních prostor 

- SVČ Zábřeh 

  - ve výši Kč 1 290 000,-- na projekt “Zlepšování podmínek zájmového  vzdělávání pro 

klienty SVČ“ 

  - ve výši Kč 1 620 000,-- na modernizaci tanečního sálu, výměnu a  opravu vnitřních dveří, 

vybavení 

    učeben, kanceláří a ostatních prostor, provoz bezpečnostního kamerového systému 

  - ve výši 592 000,-- na opravu hokejového hřiště 

- Zoologická zahrada Ostrava 

  - ve výši 10 761 793,77 na nákup dopravních prostředků pro  zajištění přepravy návštěvníků 

po safari, 

    pořízení dopravních  prostředků a zahradní techniky 

  - ve výši 2 012 823,82 – na projektovou přípravu na rekonstrukci, modernizaci a rozvoj 

areálu ZOO 

    Ostrava 

- Janáčkova filharmonie Ostrava ve výši Kč 4 147 446,61 na pořízení busu/kamionu na převoz 

  hudebních nástrojů 

- Národní divadlo moravskoslezské 

  - ve výši 2 334 492,-- na projektovou přípravu a přípravu realizace  rekonstrukce areálu DJM 
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  - ve výši 94 616,-- na projektovou dokumentaci modernizace  technologií 

b) informaci o majetku města 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy na ORJ 120       

na § 6402 pol. 2229,ÚZ 6402, org. 35 o      55 tis.Kč 

                                                        43 o    384 tis.Kč 

                                                        38 o    311 tis.Kč 

                                                        40 o 2 715 tis.Kč 

                                                        4212 o 150 tis.Kč 

                                                        4214 o   52 tis.Kč 

                                                        83 o         1 tis.Kč                        

                                                        4245 o 372 tis.Kč   

                                                        4254 o     1 tis.Kč 

                                                        4251 o   49 tis.Kč 

                                                        4234 o 963 tis.Kč 

na § 6402, pol. 2222, ÚZ 98193, ORJ 120 o 3 308 tis.Kč                                  

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

na pol. 4116, ÚZ 13011, ORJ 120 o 12 968 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy na ORJ 120 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 504 o 6 990 tis.Kč 

                                                   org. 508 o        5 tis.Kč 

                                                   org. 515 o        4 tis.Kč 

                                                   org. 517 o    224 tis.Kč  

                                                   org. 521 o      82 tis.Kč 

                                                   org. 522 o      11 tis.Kč   

                                                   org. 524 o      11 tis.Kč  

-  převody - fondy 

na § 6330, pol. 4139, ÚZ 6402, ORJ 120 o   77 tis.Kč 

na § 6330, pol. 4139, ÚZ 6402, ORJ 132 o 403 tis.Kč 

                  

- běžné výdaje 

na § 6330, pol. 5342, ORJ 120 o 403 tis.Kč 

na § 6330, pol. 5342, ORJ 272 o  77 tis.Kč 

na ORJ 120 

§ 6402, pol. 5364, ÚZ 14018 o       4 tis.Kč 
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§ 6402, pol. 5364, ÚZ 13015 o   342 tis.Kč 

§ 6402, pol. 5364                   o   372 tis.Kč       

- neinvestiční příspěvky na ORJ 120 

na § 6402, pol. 5331, ÚZ 6402, org. 37 o        38 tis.Kč 

                                                  org. 36 o        57 tis.Kč                              

                                                  org. 34 o      223 tis.Kč 

                                                  org. 39 o          9 tis.Kč 

                                                  org. 41 o        15 tis.Kč           

                                                  org. 4241 o      3 tis.Kč 

                                                  org. 4240 o    63 tis.Kč 

                                                  org. 4215 o     21 tis.Kč    

                                                  org. 81  o          1 tis.Kč    

                                                  org. 82  o        56 tis.Kč    

                                                  org. 84  o        15 tis.Kč    

                                                  org. 4270 o    132 tis.Kč                                       

- převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje na ORJ 

120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 502 o    2 570 tis.Kč 

                                                  org. 503 o        748 tis.Kč 

                                                  org. 505 o    6 411 tis.Kč 

                                                  org. 506 o         19 tis.Kč 

                                                  org. 507 o       222 tis.Kč 

                                                  org. 509 o         28 tis.Kč 

                                                  org. 510 o       752 tis.Kč 

                                                  org. 511 o         31 tis.Kč 

                                                  org. 512 o         18 tis.Kč 

                                                  org. 513 o           3 tis.Kč 

                                                  org. 514 o         33 tis.Kč 

                                                  org. 516 o         80 tis.Kč  

                                                  org. 518 o         16 tis.Kč 

                                                  org. 519 o         34 tis.Kč                      

                                                  org. 520 o         26 tis.Kč 

                                                  org. 523 o           3 tis.Kč 

z v y š u j í  výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 

na § 6402, pol. 5366, ÚZ 319, ORJ 120 o  50 tis.Kč 

z v y š u j e 

- financování na ORJ 120, pol. 8115 o 22 462 tis.Kč 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 22 462 

tis.Kč                                                                                         
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s n i ž u j e 

- financování na pol. 8115 o 16 261 tis.Kč                                                       

městské obvody celkem: 

       - zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 

         na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402 o 7 327 tis.Kč 

      - zvýší financování na  pol. 8115 o 7 327 tis.Kč 

městské obvody celkem: 

       - zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 

         § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402 o  10 994 tis.Kč 

       - sníží financování na  pol. 8115 o 10 994 tis.Kč     

  

5) ukládá 

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

Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) až 4)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 1 
Žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o přijetí úvěru  
ve výši 100 mil. Kč na výstavbu “Radnice Mariánských Hor a Hulvák”  
a petice občanů městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 06627/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01623/17 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč           

na výstavbu “Radnice Mariánských Hor a Hulvák” 

  

2) projednala 

  
petici občanů městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky týkající se nesouhlasu se 
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zadlužením obvodu v souvislosti s výstavbou “Radnice Mariánských Hor a Hulvák” a žádosti  

o zastavení podpory tohoto projektu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

nevyhovět žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o přijetí úvěru ve výši 100 

mil. Kč na výstavbu “Radnice Mariánských Hor a Hulvák” 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit se zněním odpovědi petentům dle přilohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Schválení účetní závěrky 
  
Usnesení číslo: 06628/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01575/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit účetní závěrku Magistrátu města Ostravy zpracovanou k rozvahovému dni 

31.12.2016 za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 dle přílohy č. 1-5 předloženého 

materiálu 

b) schválit účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný 

Magistrátem města Ostravy za období roku 2016 do výsledku hospodaření předcházejících 

účetních období (účet 432) 
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c) vzít na vědomí schválení účetních závěrek městských obvodů za účetní období od 1.1.2016 

do 31.12.2016 

d) schválit účetní závěrku účetní jednotky statutární město Ostrava zpracovanou               

k rozvahovému dni 31.12.2016 za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 dle přílohy č. 6-10 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 44 
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených SMO 
  
Usnesení číslo: 06629/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
a) účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za účetní období od 1.1.2016              

do 31.12.2016 dle příloh č. 1-25 předloženého materiálu 

b) výsledky hospodaření příspěvkových organizací a příděl ze zlepšených výsledků 

hospodaření do rezervních fondů a fondů odměn, případně ke krytí ztráty minulých let (příloha 

č. 28 předloženého materiálu) 

  

 
RM_M 45 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 2456642013            
o pojištění souboru vozidel 
  
Usnesení číslo: 06630/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 03152/RM1418/46 
k usnesení č. 7990/RM1014/104 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 2456642013 o pojištění souboru vozidel, ve 

znění dodatku č. 1, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 

Praha 1, IČO 45272956, evidenční číslo 2520/2013/OFR, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 46 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 06631/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01664/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  kapitálové výdaje 

na § 2271, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 1080, org. 3150 o 56 000 tis.Kč 

s n i ž u j e  účelová rezerva pro strategické investice 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 56 000 tis.Kč 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 47 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 06632/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13015 o 3 606 tis.Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 35015 o 490 tis.Kč (A.4.) 

                                      ÚZ 109117017, org. 91000000 o 135 tis.Kč (A.6.) 

                                      ÚZ 109517018, org. 91000000 o 766 tis.Kč  (A.6.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

(A.2.) na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 104100253 o 286 tis.Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 572 tis.Kč 

                                                ÚZ 104513013 o 4 862 tis.Kč  

 na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 5 000 tis.Kč (A.3.)                           

investiční přijaté transfery od obcí 

na pol. 4221, ORJ 120, ÚZ 1824, org. 3173000000, ZJ 75 o 2 046 tis.Kč (E.1.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 135, § 4399, ÚZ 13015, pol. 5011 o 2 646 tis.Kč 

                                                              pol. 5031 o 655 tis.Kč 

                                                              pol. 5032 o 236 tis.Kč 

          na ORJ 130, § 4399, ÚZ 13015, pol. 5132 o 4 tis.Kč 

                                                              pol. 5167 o 30 tis.Kč 

          na ORJ 180, § 4399, pol. 5169, ÚZ 13015 o 35 tis.Kč 

na § 3719, pol. 5169, ORJ 300, org. 96000000 o 1 tis.Kč (C.2.) 

(A.6.) na ORJ 135, § 6171, org. 91000000, ÚZ 109517018, pol. 5011 o 572 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 143 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 51 tis.Kč 

                                                                     ÚZ 109117017, pol. 5011 o 101 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 25 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 9 tis.Kč                

(C.3.) ORJ 135 

na § 3299, pol. 5011, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 704 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5011, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 83 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5011, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 42 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5031, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 176 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5031, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 21 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5031, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 11 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5032, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 64 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5032, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 8 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5032, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 4 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5424, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 43 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5424, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 5 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5424, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 3 tis.Kč 
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na § 3299, pol. 5011, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 83 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5011, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 10 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5011, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 5 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5021, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 39 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5021, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 5 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5021, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 3 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5031, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 25 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5031, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 3 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5031, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 2 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5032, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 9 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5032, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 2 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5032, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 1 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5424, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 34 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5424, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 4 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5424, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 2 tis.Kč 

(C.3.) ORJ 140 

na § 3299, pol. 5019, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 438 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5019, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 52 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5019, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 26 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5039, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 149 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5039, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 18 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5039, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 9 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5029, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 10 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5029, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 2 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5029, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 1 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5167, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 89 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5167, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 11 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5167, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 6 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5019, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 51 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5019, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 6 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5019, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 3 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5039, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 18 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5039, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 3 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5039, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 2 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5137, ORG 92000001, ÚZ 103533063 o 9 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5137, ORG 92000001, ÚZ 103133063 o 1 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5137, ORG 92000001, ÚZ 103107606 o 1 tis.Kč 
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(C.4.) na ORJ 260, § 3639, pol. 5164, org. 91000000, ÚZ 109517018 o 26 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 109117017 o 5 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3412, pol. 6129, org. 8214 o 143 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8146 o 219 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3222 o 15 000 tis.Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 3222 o 1 410 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7085 o 760 tis.Kč 

                                                             org. 7085 o 300 tis.Kč 

                               § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3150 o 27 142 tis.Kč  

- neinvestiční transfery 

(A.2.) na ORJ 180, § 4351, pol. 5336, org. 43, ÚZ 104100253 o 34 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 104113013 o 68 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 104513013 o 578 tis.Kč 

                               § 4377, pol. 5336, org. 43, ÚZ 104100253 o 252 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 104113013 o 504 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 104513013 o 4 284 tis.Kč 

na § 3539, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4241 o 5 000 tis.Kč (A.3.) 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 490 tis.Kč (A.4.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 046 tis.Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 143 tis.Kč (C.1.) 

na § 3719, pol. 5166, ORJ 300 o 1 tis.Kč (C.2.) 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 92000000 o 2 296 tis.Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 5901, ORJ 260 o 31 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8114 o 219 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 7314 o 15 000 tis.Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7314 o 1 410 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7115 o 760 tis.Kč 

                                                             org. 7236 o 300 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3150 o 27 142 tis.Kč 

městské obvody dle bodu A.1. důvodové zprávy 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015 celkem o 20 431 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015 celkem o 20 431 tis.Kč 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
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na pol. 4116, ÚZ 4428 o 260 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4xxx, pol. 5xxx, ÚZ 4428 o 260 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Přezkoumání hospodaření SMO 2017-2018”, poř.            
č. 40/2017 
  
Usnesení číslo: 06633/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 06226/RM1418/90 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona        

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na provedení přezkoumání hospodaření SMO 

za r. 2017 a 2018 s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

H Z Brno spol. s r.o. 

se sídlem: Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno 

IČO: 46964720 

za cenu nejvýše přípustnou 2.998.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Ideový návrh Muzea MHD”, poř. č. 117/2017 
  
Usnesení číslo: 06634/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na vyhotovení ideového 
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návrhu Muzea MHD 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 - 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_MZP 2 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených 
do magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06635/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
36 

  
k materiálu č. BJ1418 01701/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročných zápůjčkách dle Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy               

a do organizačních složek zřízených městem, a to se zaměstnanci uvedenými v příloze č. 1 

předloženého materiálu včetně vymezených účelů a výše zápůjček 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

na jeho jednání dne 21. 6. 2017 
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 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 6 
Kácení dřevin a zapojených porostů dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06636/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením dřevin a zapojených porostů dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a s podáním žádostí o povolení kácení dřevin, a to: 

a) 1 ks lípa o obvodu kmene 206 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 2510/6 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) 1 ks topol o obvodu kmene 95 cm, 

300 m2 zapojený porost dřevin (černý bez, javor, jasan), 

50 m2 zapojený porost dřevin (škumpa, zerav, jasan), 

vše rostoucí na pozemku parc. č. 518/1 – ostatní plocha, jiná plocha a pozemku parc. č. 230/2 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Nová Ves, obec Ostrava, a to v souvislosti se stavbou 

“Obnova odtokových poměrů a revitalizace lokality rybníky v Nové Vsi po těžební činnosti“, 

pro investora stavby: Statutární město Ostrava, Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139/32, 

709 00  Ostrava – dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil vyhotovení 

žádosti o zahájení řízení o povolení kácení dřeviny a vydání rozhodnutí příslušným správním 

orgánem dle bodu 1a) tohoto usnesení a sdělení o vyslovení souhlasu s kácením dřeviny            

a zapojených porostů dřevin a s podáním žádosti o povolení kácení dřeviny a zapojených 

porostů dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním orgánem dle bodu 1b) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 09.06.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí a sdělení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 09.06.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Ostraha objektů a pozemků Wattova”, poř. č. 111/2017 
  
Usnesení číslo: 06637/RM1418/96 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

ostrahy objektů a pozemků v areálu Wattova na Nádražní ul. 196 v Ostravě-Přívoze dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu s: 

Jan Tomický T.K.L. 

Lumírova 487/7, 700 30 Ostrava-Výškovice 

IČO: 62273094 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
  
 
 


