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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 05.12.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

07909/RM1418/111 RM_M 0 Schválení programu 111. schůze rady města 

konané dne 05.12.2017 

35 

07910/RM1418/111 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. - volba členů 

výboru pro audit 

28 

07911/RM1418/111 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. - schválení 

projektu fúze sloučením 

28 

07912/RM1418/111 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, 

s.r.o. - schválení projektu fúze sloučením a změna 

společenské smlouvy 

28 

07913/RM1418/111 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

28 

07914/RM1418/111 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

28 

07915/RM1418/111 RM_M 46 Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt „Revitalizace 

vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina“ 

50 

07916/RM1418/111 RM_M 47 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro 

projekt „Sportovní hala v Krásném Poli“ 

50 

07917/RM1418/111 RM_M 50 Projednání žádosti o dotaci pro projekt „Hasičská 

zbrojnice Pustkovec“ 

50 

07918/RM1418/111 RM_M 51 Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě                          

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace                         

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 

0002/2017/KP ze dne 3.1.2017 

01 

07919/RM1418/111 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Tisk měsíčníku Ostravská 

radnice”, poř. č. 229/2017 

01 

07920/RM1418/111 RM_MZP 2 Uplatnění nároku na náhradu škody 28 

07921/RM1418/111 RM_M 39 Ukončení projektů “Rozšíření výukového areálu 

Bělský les - výsadba zeleně” a “Rozšíření 

výukového areálu Bělský les - výukové centrum” 

spolufinancovaných z Operačního programu 

Životní prostředí 

38 

07922/RM1418/111 RM_M 45 Projednání návrhu usnesení Správní rady sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 

38 

07923/RM1418/111 RM_M 52 Poskytnutí investičního transferu ve výši              

628 tis. Kč městskému obvodu Krásné Pole               

na projektovou přípravu “Zajištění 

bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných 

tříd a rekonstrukce třídy pro polytechnickou 

výuku v ZŠ Krásném Poli” 

 

38 
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07924/RM1418/111 RM_M 53 Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku 

Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 

38 

07925/RM1418/111 RM_M 7 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 

právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková 

organizace 

41 

07926/RM1418/111 RM_M 42 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů             

do vlastnictví právnické osoby Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162 

40 

07927/RM1418/111 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Prevence ohrožení rodiny ve 

městě Ostrava - socializačně-vzdělávací pobytové 

akce a vzdělávací semináře/besedy”, poř. č. 

176/2017 

86 

07928/RM1418/111 RM_M 9 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, p.o., na odstranění 

havarijního stavu části střechy “C” na DAD 

42 

07929/RM1418/111 RM_M 11 Návrh na prodloužení termínu použití 

poskytnutého příspěvku na odstranění havarijních 

závad na objektu Bauhaus organizaci PLATO 

Ostrava, p. o. 

42 

07930/RM1418/111 RM_M 10 Renovace uměleckých děl - změna podmínek 

poskytnutých transferů 

87 

07931/RM1418/111 RM_M 13 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy 

svěřeného k hospodaření příspěvkovým 

organizacím v oblasti školství 

42 

07932/RM1418/111 RM_M 55 Žádost spolku Sdružení sportovních klubů 

Vítkovice, z.s. o poskytnutí účelové investiční 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava na 

nákup movitého majetku 

91 

07933/RM1418/111 RM_M 1 Návrh na vyřazení movité věci z výpůjčky HZS 

MSK, návrh na prodej movité věci městysi 

Suchdol nad Odrou a uzavření kupní smlouvy 

08 

07934/RM1418/111 RM_M 2 Návrh na vyřazení movité věci z výpůjčky HZS 

MSK, návrh na svěření movitého majetku 

městskému obvodu Nová Ves 

08 

07935/RM1418/111 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

2x VN 22 kV k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy             

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 

pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

07936/RM1418/111 RM_M 15 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 ks 

sloupů veřejného osvětlení s vlastníkem pozemků 

- LUCROS SICAV a.s. pro oprávněného SMO 

08 

07937/RM1418/111 RM_M 16 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti   

s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 

08 
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07938/RM1418/111 RM_M 17 Návrh na přijetí daru jednotné kanalizace              

a uzavření darovací smlouvy s J.H.,J.K.,M.S.v k. 

ú. Nová Bělá, obec Ostrava a uzavření smluv          

o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 

08 

07939/RM1418/111 RM_M 18 Návrh na zrušení usnesení rady města, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti          

a smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníky 

pozemků 

08 

07940/RM1418/111 RM_M 19 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. 

ú. Petřkovice u Ostravy (ul. Koblovská), a návrh 

na záměr města neprodat nebo prodat nemovitou 

věc v k. ú. Dubina u Ostravy (ul. Horní), obec 

Ostrava 

08 

07941/RM1418/111 RM_M 20 Návrh na záměr města prodat pozemek                

(ul. 1. Máje), návrh na záměr města prodat část 

pozemku (ul.Palackého), návrh na záměr města 

prodat pozemek (ul. Vítězná) 

08 

07942/RM1418/111 RM_M 21 Návrh na zrušení usnesení ZM, návrh koupit 

spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice, 

uzavřít kupní smlouvu návrh na svěření 

spoluvlastnických podílů 

08 

07943/RM1418/111 RM_M 22 Návrh koupit části nemovité věci v k.ú. Dubina          

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

07944/RM1418/111 RM_M 23 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Zábřeh-VŽ, 

obec Ostrava 

08 

07945/RM1418/111 RM_M 24 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava 

08 

07946/RM1418/111 RM_M 25 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 

08 

07947/RM1418/111 RM_M 26 Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

07948/RM1418/111 RM_M 27 Žádost o uznání vydržení vlastnického práva           

k nemovitým věcem v k. ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava 

08 

07949/RM1418/111 RM_M 28 Návrh na uzavření dodatků k nájemním 

smlouvám, návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

08 

07950/RM1418/111 RM_M 29 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě (k. ú. Vítkovice, obec Ostrava) 

08 

07951/RM1418/111 RM_M 30 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě             

o výpůjčce (Městská nemocnice Ostrava) 

08 

07952/RM1418/111 RM_M 31 Návrh na schválení Dodatku č. 7 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizaci Městská nemocnice 

Ostrava 

08 

07953/RM1418/111 RM_M 43 Návrh koupit nemovitou věc z vlastnictví ČR - 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových v k. ú. Poruba (lokalita ulice 

Rekreační) 

08 
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07954/RM1418/111 RM_M 44 Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města            

č. 1468/ZM1418/22 ze dne 14. 12. 2016, návrh 

prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

07955/RM1418/111 RM_M 57 Návrh na zvýšení nájemného u nově uzavíraných 

nájemních smluv na pronájem bytů v bytovém 

domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská 

Ostrava 

08 

07956/RM1418/111 RM_M 58 Návrh dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 

bytu č. 1, bytu č. 8 a bytu č. 11 v bytovém domě 

na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 

08 

07957/RM1418/111 RM_M 60 Nemovité věci v areálu Nad Porubkou - doplnění 

usnesení ZM č. 1924/ZM1418/29 ze dne             

18.10. 2017 

08 

07958/RM1418/111 RM_M 61 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce Návrh            

na prominutí úhrady za bezesmluvní užívání 

08 

07959/RM1418/111 RM_M 62 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 

nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

07960/RM1418/111 RM_M 63 Návrh na souhlas vlastníka pozemku se záborem 

veřejné zeleně 

08 

07961/RM1418/111 RM_M 64 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, 

s přeložením VO, uzavření smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce 

08 

07962/RM1418/111 RM_M 65 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (ul. Vojanova) 

08 

07963/RM1418/111 RM_M 48 Návrh na uzavření “Smlouvy o zániku 

předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení             

a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími 

účastníky a prohlášení a souhlasy” 

08 

07964/RM1418/111 RM_M 5 Návrh na uzavření smluv s Lesy České republiky, 

s.p., o věcných právech k pozemkům v souvislosti 

se stavbami uvedenými v kapitálovém rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

07965/RM1418/111 RM_M 6 Návrh na uzavření dohody a smluv o věcných 

právech k pozemkům v souvislosti se stavbami 

uvedenými v kapitálovém rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

07966/RM1418/111 RM_M 12 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. 3230/2016/OI/VZKÚ ze dne 30.12.2016            

ke stavbě “Tramvajové mosty ul. Plzeňská” 

05 

07967/RM1418/111 RM_M 54 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - 

Michálkovice“ 

05 

07968/RM1418/111 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Příprava Městského stadionu  

na IAAF Continental Cup – Ostrava 2018” 

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 6/85  
  

07969/RM1418/111 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejných zakázek malého 

rozsahu a uzavření smluvních vztahů v souvislosti 

se stavbami odboru investičního zahrnutými do 

návrhu kapitálového rozpočtu Statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 

05 

07970/RM1418/111 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace                           

ul. Mitrovická”, poř. č. 243/2017 

05 

07971/RM1418/111 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace            

a vodovodu v ul. Sokola Tůmy”, poř. č. 249/2017 

05 

07972/RM1418/111 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Rekonstrukce a prodloužení 

kanalizačního sběrače B do Radvanic 

(BOZP+TD)”, poř.č. 233/2017 

05 

07973/RM1418/111 RM_M 59 Svěření pravomoci k uplatnění vad díla v záruční 

době – dílo Komunitní centrum Ostrava 

28 

07974/RM1418/111 RM_M 3 Přehled projektů pro poskytnutí finančního daru  v 

rámci projektu „Koruna ze vstupu“ a návrh           

na snížení neinvestičního příspěvku na provoz 

Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková 

organizace 

80 

07975/RM1418/111 RM_M 4 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu vznikajícího na území 

statutárního města Ostrava, včetně systému 

nakládání se stavebním odpadem 

80 

07976/RM1418/111 RM_M 38 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na pořízení 

videokamery pro dobrovolnou stráž Českého 

rybářského svazu, z. s., místní organizace Ostrava 

80 

07977/RM1418/111 RM_M 41 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace                 

v Moravskoslezském kraji” 

80 

07978/RM1418/111 RM_M 37 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2401/2017/IT                 

o poskytování elektronické spisové služby eSpis 

ve verzi lite Městské nemocnici Ostrava 

83 

07979/RM1418/111 RM_M 40 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb 

outsourcingu informačních technologií Janáčkově 

filharmonii Ostrava, p. o. společností Ovanet a.s. 

83 

07980/RM1418/111 RM_M 35 Směrnice č. ../2017 Zásady vztahů orgánů města  

k příspěvkovým organizacím zřízeným 

statutárním městem Ostrava 

07 

07981/RM1418/111 RM_M 49 Úpravy rozpočtu r. 2017 07 

07982/RM1418/111 RM_M 56 Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů 

pro městské obvody 

07 

07983/RM1418/111 RM_M 8 Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje 

na ODSČ 

 

84 
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07984/RM1418/111 RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

uměleckých děl a sbírkových předmětů na období 

od 01.01.2018 do 31.12.2018 

84 

07985/RM1418/111 RM_M 34 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce výpočetní 

techniky 

84 

07986/RM1418/111 RM_M 36 Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy  

a údržby na rok 2018 pro Ozdravné centrum 

Ještěrka - majetku užívaného na základě koncesní 

smlouvy 2987/2009/ŠK/LPO ze dne 1.1.2010 

84 

07987/RM1418/111 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na nákup velkokapacitní černobílé kopírky pro 

rozmnožovnu. 

84 

07988/RM1418/111 RM_M 32 Návrh sazebníku za poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu           

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro 

účetní období roku 2018 

21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

90 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení RM                                          

č. 07740/RM1418/109 ze dne 14. 11. 2017 

40 

  



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 8/85  
  

RM_M 0 
Schválení programu 111. schůze rady města konané dne 05.12.2017 
  
Usnesení číslo: 07909/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 111. schůze rady města konané dne 05.12.2017 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. - volba členů výboru pro audit 
  
Usnesení číslo: 07910/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona                      
č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti OZO Ostrava s. r. o., se sídlem Frýdecká 680/444, 
Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 62300920, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 

  
1) volí 

  
v souladu s ust. § 44 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, 

za členy výboru pro audit obchodní společnosti OZO Ostrava s. r. o.: 

Ing. Michala Groborze, dat. nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXXX XXX XXX 

XX XXXXXXX 

Ing. Františka Kolaříka, dat. nar.  XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

Petra Veselku, dat. nar.  XXXXXXXX, bytem: XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

všechny na funkční období v délce tří let 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. - schválení projektu fúze sloučením 
  
Usnesení číslo: 07911/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
28 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti DK 
POKLAD, s.r.o., se sídlem Matěje Kopeckého 675/21, Poruba, 708 00 Ostrava,             
IČO: 47670576, jejíž jediným společníkem je statutární město Ostrava, za přítomnosti 
notáře 
  
k usnesení č. 1894/ZM1418/29 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
projekt fúze sloučením společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s. r. o., se sídlem 

Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO 479 73 145, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložka 5281, jako společnosti nástupnické, se 

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

Ostrava, IČO 476 70 576, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem           

v Ostravě, oddíle C, vložka 5163, jako společností zanikající, sepsaný dne 24. 10. 2017 ve 

formě notářského zápisu notáře JUDr. Josefa Kawuloka pod číslem NZ 759/2017, N 806/2017, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. - schválení projektu fúze sloučením           
a změna společenské smlouvy 
  
Usnesení číslo: 07912/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Dům 
kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1,              
PSČ 700 30, IČO: 47973145, jejíž jediným společníkem je statutární město Ostrava,             
za přítomnosti notáře 
  
k usnesení č. 1894/ZM1418/29 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
projekt fúze sloučením společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s. r. o., se sídlem 

Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 479 73 145, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložka 5281, jako společnosti 

nástupnické, se společností DK POKLAD, s. r. o., se sídlem Matěje Kopeckého 675/21, 

Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 476 70 576, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložka 5163, jako společností zanikající, sepsaný             



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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dne 24. 10. 2017 ve formě notářského zápisu notáře JUDr. Josefa Kawuloka pod číslem NZ 

759/2017, N 806/2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o změně společenské smlouvy společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se 

sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO: 47973145, a to s účinností             

od 2. 1. 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo města          

na svém zasedání v prosinci 2017 schválí změnu společenské smlouvy v rozsahu dle přílohy  č. 

2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
jakožto orgán statutárního města Ostravy, nikoliv v působnosti valné hromady společnosti 

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

PSČ 70030, IČO: 47973145, 

zastupitelstvu města 

schválit změnu společenské smlouvy společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., 

se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO: 47973145 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07913/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona              
č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 
3235, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471 
  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) žádá 

  
orgány obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., aby činily všechny nezbytné kroky           

k realizaci fúze obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 

1935/12, 702 00 Ostrava , IČO: 26879280 s obchodní společností Ostravské výstavy, a.s., se 

sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471, kdy bude nástupnickou společností 

obchodní společnost Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235,  702 00 Ostrava, 

IČO 25399471 a dále vzaly na vědomí usnesení Zastupitelstva statutárního města Ostravy           

č. 1938/ZM1418/30 ze dne 15.11.2017 a orientační harmonogram fúze sloučením dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  

 
RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07914/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona                    
č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem 
Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava , IČO: 26879280 
  
Rada města 

  
1) žádá 

  
orgány obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., aby činily všechny nezbytné 

kroky k realizaci fúze obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem 

Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava , IČO: 26879280 s obchodní společností Ostravské 

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

nástupnickou společností obchodní společnost Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 

3235,  702 00 Ostrava, IČO 25399471 a dále vzaly na vědomí usnesení Zastupitelstva 

statutárního města Ostravy č. 1938/ZM1418/30 ze dne 15.11.2017 a orientační harmonogram 

fúze sloučením dle důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 46 
Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
na projekt „Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina“ 
  
Usnesení číslo: 07915/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07156/RM1418/101 
  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje od poskytovatele Moravskoslezského 

kraje se sídlem 28 října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, na projekt “Revitalizace vstupní 

plochy u Bludného balvanu, Vřesina” dle podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2017 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 47 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt „Sportovní hala 
v Krásném Poli“ 
  
Usnesení číslo: 07916/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Sportovní hala v Krásném 

Poli“ v rámci programu “Podpora meteriálně technické základny sportu”, poskytovaného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Karmelitská 529/5, 118 00  Praha-

Malá Strana, IČO: 22985 

  

2) žádá 

  
městský obvod Krásné Pole, 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 uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.08.2018 

 starosta městského obvodu Krásné Pole 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 36 100 tis. Kč 

v roce 2018 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3 200 tis. Kč na spolufinancování výkupu potřebných pozemků 

v roce 2019 

na zajištění předfinancování ve výši 26 200 tis. Kč, přičemž v těchto částkách je obsaženo 

spolufinancování ve výši 12 100 tis. Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Krásné Pole 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.08.2018 

 starosta městského obvodu Krásné Pole 

  
 

RM_M 50 
Projednání žádosti o dotaci pro projekt „Hasičská zbrojnice Pustkovec“ 
  
Usnesení číslo: 07917/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci projektu pod názvem „Hasičská 

zbrojnice Pustkovec“ v rámci programu MV – generálního ředitelství HZS ČR „dotace pro 

jednotky SDH obci pro rok 2018“ 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava – odboru strategického rozvoje zajistit veškeré úkony spojené               

s předložením žádosti o Registraci akce a s žádostí o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s Pracovními postupy a pravidly při 

poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí v rámci programu „Dotace pro 

jednotky SDH obcí na rok 2018“ vyhlášeného MV – generálním ředitelstvím HZS ČR 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro projekt „Hasičská 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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zbrojnice Pustkovec“  

  

4) žádá 

  
Magistrát města Ostrava – odbor strategického rozvoje zajistit předložení žádosti o dotaci           

a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 3) tohoto usnesení v rámci Moravskoslezského kraje 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
5) schvaluje 

  
financování projektu v celkové výši 25 000 tis. Kč, 

v roce 2018: 

spolufinancování projektu ve výši 12 500 tis. Kč, 

v roce 2019: 

spolufinancování projektu 5 750 tis. Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava – odboru investičnímu zajistit spolufinancování a předfinancování 

projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města 

Ostrava dle bodu 5) tohoto usnesení a zajistit realizaci stavby projektu uvedeného v bodě 1) 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 51 
Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 
0002/2017/KP ze dne 3.1.2017 
  
Usnesení číslo: 07918/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0002/2017/KP ze dne 3. 1. 2017 ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 11. 10. 2017 uzavřené s Českou republikou - Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30  Ostrava-Zábřeh, 

IČO 70884561 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit dodatek č. 2  zastupitelstvu města k rozhodnutí na jeho zasedání dne 13. 12. 2017 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 13.12.2017 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Tisk měsíčníku Ostravská radnice”, poř. č. 229/2017 
  
Usnesení číslo: 07919/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

barevného vydání informačního měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2018 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

CZECH PRINT CENTER a.s. 

se sídlem: Černokostelecká 613/145, Malešice, 108 00 Praha 10 

IČO: 43875548 

za cenu nejvýše přípustnou 994.950,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_MZP 2 
Uplatnění nároku na náhradu škody 
  
Usnesení číslo: 07920/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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o dalším neuplatňování nároku na náhradu škody ve výši 360.000,- Kč, a to ze 

strany statutárního města Ostravy vůči XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX 

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,           

a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Ukončení projektů “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba 
zeleně” a “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové centrum” 
spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 07921/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0032/ZM1418/2 
k usnesení č. 0629/ZM1418/8 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženými závěrečnými vyhodnoceními pro akce “Rozšíření výukového areálu Bělský les 

- výsadba zeleně” a “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové centrum”, 

spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 13147866 viz příloha č. 3 

předloženého materiálu: 

• udržitelnost projektu a plnění účelu akce po stanovenou dobu udržitelnosti, 

• zpracování pravidelných monitorovacích zpráv o stavu a změnách v období udržitelnosti  

projektu “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně” 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2024 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14182037 viz příloha č. 6 

předloženého materiálu: 
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• udržitelnost projektu a plnění účelu akce po stanovenou dobu udržitelnosti, 

• zpracování pravidelných monitorovacích zpráv o stavu a změnách v období udržitelnosti 

projektu “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové centrum” 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) žádá 

  
společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

• o nezbytnou součinnost při zajištění udržitelnosti a zajištění údržby předmětu podpory, 

• o zajištění informací o aktuálním stavu výukového areálu k monitorování udržitelnosti 

obou projektů odborem strategického rozvoje 

• o zajištění souhlasu odboru strategického rozvoje s plánovanými záměry na úpravy           

a změny ve výukovém areálu Bělský les a na pozemcích dotčených podporou dle přílohy 

č.7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Projednání návrhu usnesení Správní rady sdružení právnických osob 
TROJHALÍ KAROLINA 
  
Usnesení číslo: 07922/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s rozpočtem a plánem činností zájmového sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na rok 2018 dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 52 
Poskytnutí investičního transferu ve výši 628 tis. Kč městskému 
obvodu Krásné Pole na projektovou přípravu “Zajištění bezbariérovosti, 
přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce třídy pro 
polytechnickou výuku v ZŠ Krásném Poli” 
  
Usnesení číslo: 07923/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05384/RM1418/78 
  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního transferu ve výši 628 tis. Kč městskému obvodu Krásné Pole               

na přípravu projektu “Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných tříd                

a rekonstrukce třídy pro polytechnickou výuku v ZŠ v Krásném Poli” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje účelová rezerva 

ORJ 300, § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636                    o           628 tis. Kč 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3636, ORG 618   o           628 tis. Kč 

u městského obvodu Krásné Pole 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3636, ORG 618               o           628 tis. Kč 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3636                                 o            628 tis. Kč      

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení   

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 53 
Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku Řemeslný inkubátor 
Ostrava z. s. 
  
Usnesení číslo: 07924/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením plánu činností a rozpočtem spolku 

Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. na rok 2018 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  

2) souhlasí 
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na straně statutárního města Ostravy se schválením změny stanov spolku Řemeslný inkubátor 

Ostrava z. s. dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 7 
Návrh na poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Domov 
Korýtko, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 07925/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, 

IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, ve výši 1 000 tis. Kč  

na náklady spojené s pořízením 20 ks elektrických polohovatelných ošetřovatelských postelí            

s pasivními antidekubitními matracemi dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží 

ostatní neinvestiční výdaje 

na § 4357, pol. 5909, ÚZ 12, ORJ 180                                                   o   1 000 tis. Kč 

- zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4350, pol. 6351, ORG 38, ORJ 180                                               o      650 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ORG 38, ORJ 180                                               o      350 tis. Kč 
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3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele, a to 

navýšení investičního příspěvku na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací 

platbě za jeho výkon takto: 

č. smlouvy 03243/2015/SOC Domov Korýtko, příspěvková organizace           o   1 000 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

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

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 42 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 07926/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,    

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A Ostrava-Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.12.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - 
socializačně-vzdělávací pobytové akce a vzdělávací semináře/besedy”, 
poř. č. 176/2017 
  
Usnesení číslo: 07927/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 07666/RM1418/108 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zápisu o posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu            

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

organizační a personální zajištění a realizaci socializačně-vzdělávacích pobytových akcí            

a vzdělávacích seminářů/besed v rámci projektu “Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava”, 

reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525, který je spolufinancován z Operačního programu 

Zaměstnanost, dle přílohy č.  2 předloženého materiálu se společností: 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

se sídlem: Jahnova 867/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 28659392 

za cenu nejvýše přípustnou 903.800,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 9 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu 
divadlu moravskoslezskému, p.o., na odstranění havarijního stavu části 
střechy “C” na DAD 
  
Usnesení číslo: 07928/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 635.000,- Kč Národnímu divadlu 

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

Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na odstranění havarijního stavu části střechy „C“ 

na Divadle Antonína Dvořáka za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedeného v příloze č. 3 

a v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

 neinvestiční příspěvky na ORJ 160, 

 na § 3311, pol. 5331, org. 4234, ÚZ 2003   o 635 tis. Kč 

- s n i ž u j e 

 rozpočtová rezerva na ORJ 120 

 na § 6409, pol. 5901                                    o 635 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci,  

- zvýšení neinvestičního příspěvku   o 635 tis. Kč 

  

 
RM_M 11 
Návrh na prodloužení termínu použití poskytnutého příspěvku           na 
odstranění havarijních závad na objektu Bauhaus organizaci PLATO 
Ostrava, p. o. 
  
Usnesení číslo: 07929/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodloužení termínu použití do 31. 3. 2018 a vyúčtování do 31. 5. 2018 poskytnutého 

účelového neinvestičního příspěvku na odstranění havarijních závad na objektu bývalého 

hobby-marketu Bauhaus organizaci PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 

Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 71294538, dle důvodové zprávy a přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Renovace uměleckých děl - změna podmínek poskytnutých transferů 
  
Usnesení číslo: 07930/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodloužení termínu použití čerpání transferu do 31.10.2018 a termínu vyúčtování transferu 

do 30.11.2018 na renovaci uměleckého díla městskému obvodu Slezská Ostrava dle důvodové 

zprávy a přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o změně účelu použití a o prodloužení termínu použití části poskytnutého transferu ve výši 

63.525,- Kč do 23.06.2018 a termínu vyúčtování transferu do 30.06.2018, městskému obvodu 

Ostrava-Jih dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 a 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy svěřeného k hospodaření příspěvkovým 
organizacím v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 07931/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy svěřeného k hospodaření právnické osobě: 

a) Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace,             

IČO 75080508, se sídlem Korunní 49/699, Ostrava - Mariánské Hory, v celkové hodnotě        

192.571,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 75080516, se 

sídlem Gurťjevova 8/1823, Ostrava - Zábřeh, v celkové hodnotě 92.339,- Kč dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

c) Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace,                IČO 

75080559, se sídlem Ostrčilova 19/2925, Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové hodnotě 

133.071,- Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) jmenuje 

  
a) likvidační komisi k likvidaci majetku dle bodu 1a) tohoto usnesení ve složení: 

předseda: 

Pavlína Nitková - SVČ Korunka, Ostrava - Mar. Hory, p.o. 

členové:    

Mgr. Helena Skálová - SVČ Korunka, Ostrava - Mar. Hory, p.o. 

Jozefína Rucká - odbor majetkový MMO 

b) likvidační komisi k likvidaci majetku dle bodu 1b) tohoto usnesení ve složení: 

předseda: 

Miloš Kračún - SVČ Ostrava - Zábřeh, p.o. 

členové: 

Monika Hájková - SVČ Ostrava - Zábřeh, p.o. 

Marieta Aleksandrova - SVČ Ostrava - Zábřeh, p.o. 

Jozefína Rucká - odbor majetkový MMO 

c) likvidační komisi k likvidaci majetku dle bodu 1c) tohoto usnesení ve složení: 

předseda: 

Milan Sosna - SVČ Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 

členové: 

Jana Vlčková - SVČ Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 

Jozefína Rucká - odbor majetkový MMO 

  

3) ukládá 

  předsedům likvidačních komisí 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku příslušné organizace dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 55 
Žádost spolku Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. o poskytnutí 
účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava             
na nákup movitého majetku 
  
Usnesení číslo: 07932/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace spolku Sdružení sportovních klubů 

Vítkovice, z.s., IČ: 00534544, se sídlem: Závodní 2891/86, 703 00 Ostrava 3 ve výši              2 

000 tis. Kč na koupi movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 2 000 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery 

na § 3419, pol. 6322, ORJ 161 o 2 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

jednání dne 13.12.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 1 
Návrh na vyřazení movité věci z výpůjčky HZS MSK, návrh na prodej 
movité věci městysi Suchdol nad Odrou a uzavření kupní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 07933/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti použité movité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

hasičského vozidla, nákladního automobilu skříňového Volkswagen Caddy 1.4i 

2KNBBBCAXD, RZV 3T3 0966, VIN WV1ZZZ2KZ5X110993/05, rok výroby 2005, 

pořizovací hodnota 424.354,- Kč, inventární číslo 74554 

vypůjčeného České republice - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem 

Výškovická 40, 700 30  Ostrava - Zábřeh,  IČO 70884561 Smlouvou o výpůjčce  ev.           č. 
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1654/2003/MJ  ze dne 31. 12.  2003, ve znění dodatků č. 1 - 28  

  

2) rozhodla 

  
- o vyřazení použité movité věci specifikované v bodě 1) tohoto usnesení ze Smlouvy 

o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 31. 12. 2003 

- o prodeji použité movité věci specifikované v bodě 1) tohoto usnesení městysi Suchdol nad 

Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČO 00298450 a uzavření kupní 

smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za dohodnutou kupní cenu 46.000,- Kč 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy zajistil úkony související s fyzickým převzetím použité movité věci specifikované 

v bodě 1) tohoto usnesení od České republiky - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje a předáním použité movité věci dle bodu 1) tohoto usnesení městysi Suchdol             nad 

Odrou vč. podpisu předávacích protokolů 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.12.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 2 
Návrh na vyřazení movité věci z výpůjčky HZS MSK, návrh na svěření 
movitého majetku městskému obvodu Nová Ves 
  
Usnesení číslo: 07934/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti movité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

osobního automobilu Škoda Octavia Combi 1.9 TDi 4x4, RZ 5T1 0713, rok výroby 2007,              

i. č. 111523 

vypůjčeného na základě smlouvy o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 31. 12. 2003,           

ve znění dodatků č. 1 - 28 České republice - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561 

  

2) rozhodla 

  
o vyřazení použité movité věci specifikované v bodě 1) tohoto usnesení ze Smlouvy                   
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o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 31. 12. 2003 

  

3) rozhodla 

  
označit osobní automobil Škoda Octavia Combi 1.9 TDi 4x4, RZ 5T1 0713, rok výroby 2007, 

i. č. 111523 jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. 

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

a doplňků 

  

4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy podepsal protokoly o předání a převzetí movitého majetku dle bodu 2) a 3) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.12.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 14 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 2x VN 22 kV              
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07935/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení 2x VN 22 kV v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p. p. č. 1339/25 - orná půda, 

p. p. č. 1340/29 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1356/12 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1471/2 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
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v rámci stavby “Mošnov, Cromodora II, VNk” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení 2x VN 22 kV k částem pozemků: 

p. p. č. 1339/25 - orná půda, 

p. p. č. 1340/29 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1356/12 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1471/2 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky souhlasu Správce programu,                   

tj. Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti kabelového vedení 
veřejného osvětlení včetně 2 ks sloupů veřejného osvětlení                             
s vlastníkem pozemků - LUCROS SICAV a.s. pro oprávněného SMO 
  
Usnesení číslo: 07936/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 ks sloupů veřejného osvětlení k částem 

pozemků: 

p. p. č. 728/36 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 732/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 732/37 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 732/85 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s vlastníkem uvedených pozemků: 

LUCROS SICAV a.s. 

se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, IČO 285 07 428 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 16 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Dopravním 
podnikem Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 07937/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

kolektoru včetně jeho součástí - k pozemku: 

p. p. č. 491/37 - ostatní plocha, dráha, 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s povinným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO: 61974757 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na přijetí daru jednotné kanalizace a uzavření darovací smlouvy  
s J.H.,J.K.,M.S.v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava a uzavření smluv                   
o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 
  
Usnesení číslo: 07938/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  přijetí daru kanalizace jednotné DN 300, DN 250 celkové délky 239,65 m, která byla 

realizována v rámci stavby “Výstavba 16 rodinných domů v k. ú. Nová Bělá”                              

a uložena v pozemcích v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1226/64 - orná půda, 

- parc. č. 1226/47 - orná půda, 

- parc. č. 1226/65 - orná půda, 

- parc. č. 1226/66 - orná půda, 

- parc. č. 1226/71 - orná půda, 

- parc. č. 1226/67 - orná půda, 

- parc. č. 1226/68 - orná půda, 

- parc. č. 1226/69 - orná půda, 

- parc. č. 1226/70 - orná půda, 

- parc. č. 1640/1 - ostatní plocha, silnice, 
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a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s žadateli - dárci 

Ing. XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XX XXX, 742 96 Trojanovice  

Ing. XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, Nová Bělá,             

724 00 Ostrava  

MUDr. XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Pisárky, 603 00 

Brno 

  

2) rozhodla 

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

kanalizace jednotné DN 250 k pozemku: 

parc. č. 1226/64 – orná půda 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

Ing. XXXX XXXXk, bydliště XXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXX XX 

XXXXXXXXXce, 

podíl ve výši 1/2, 

XXXXX XXXXX XXalská, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXo, 

podíl ve výši 1/2, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné DN 250                     

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

  

3) rozhodla 

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

kanalizace jednotné DN 250, DN 300 k pozemkům: 

parc. č. 1226/47 – orná půda, 

parc. č. 1226/65 – orná půda, 

parc. č. 1226/66 – orná půda, 

parc. č. 1226/71 – orná půda, 

všechny v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXX XXXXX XXXXXká, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXno, 
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dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné DN 250, DN 300 

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

  

4) rozhodla 

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

kanalizace jednotné DN 250 k pozemkům: 

parc. č. 1226/67 – orná půda, 

parc. č. 1226/68 – orná půda, 

parc. č. 1226/69 – orná půda, 

všechny v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Ing. XXXX XXXák, bydliště XXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXX XX XXXXXXXXice, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné DN 250                

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

  

5) rozhodla 

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

kanalizace jednotné DN 250 k pozemku: 

parc. č. 1226/70 – orná půda, 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Ing. XXXX XXXXXvá, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXX Xělá, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné DN 250               

na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
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RM_M 18 
Návrh na zrušení usnesení rady města, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti                   
s vlastníky pozemků 
  
Usnesení číslo: 07939/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesením č. 07084/RM1418/100 ze dne 29.08.2017 v bodě 1) usnesení, kterým rozhodla 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 4013/3 v k. ú. 

Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky manžely XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X 

XXXXXXX XXXXXXXXXvou, oba bydliště K XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

X XXXXXXXXX 

  

2) rozhodla 

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

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

parc. č. 4013/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXXX XXXXXXXXXXX, bydliště K XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXXX, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 150 k pozemku: 

parc. č. 1336/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXXXX XXXXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXXXX, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

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

vodovodního řadu DN 150 k pozemkům: 

parc. č. 3426 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3500/1 – zahrada, 

parc. č. 3500/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3503/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

s vlastníkem: 

Q – ELEKTRIK a. s. 

se sídlem Ostrava – Slezská Ostrava, Podzámčí 1926, PSČ 710 00 

IČO 267 89 655, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Petřkovice               
u Ostravy (ul. Koblovská), a návrh na záměr města neprodat nebo 
prodat nemovitou věc v k. ú. Dubina u Ostravy (ul. Horní), obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07940/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 570/5 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice, 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu, 

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

  

2) souhlasí 
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s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 121/1 o výměře 354 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, která  je 

dle geometrického plánu č. 429-12/2017 nově označena jako pozemek parc. č. 121/12           

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih 

viz příloha č. 2 předloženého materiálu, 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. 1. Máje), návrh na záměr 
města prodat část pozemku (ul.Palackého), návrh na záměr města 
prodat pozemek (ul. Vítězná) 
  
Usnesení číslo: 07941/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č.  2953/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p. p. č. 966/7 o výměře 91 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou  městskému  obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je 
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dle geometrického plánu č. 2154-19/2016 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena jako 

pozemek p. p. č. 966/13 v k. ú. Přívoz, obec  Ostrava 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č.  1115/9 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrav a Přívoz 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na zrušení usnesení ZM, návrh koupit spoluvlastnické podíly 
pozemků v k. ú. Bartovice, uzavřít kupní smlouvu návrh na svěření 
spoluvlastnických podílů 
  
Usnesení číslo: 07942/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 1770/ZM1418/27 ze dne 21.06.2017 v plném 

rozsahu(viz příloha č. 2 předloženého materiálu) 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem 

koupit spoluvlastnické podíly pozemků, a to:  

- spoluvlastnický podíl ve výši   6/26  pozemku parc. č. 1566/7 

- spoluvlastnický podíl ve výši   6/14  pozemku parc. č. 1735 

- spoluvlastnický podíl ve výši   1/33  pozemku parc. č. 1617/1 
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- spoluvlastnický podíl ve výši   1/33  pozemku parc. č. 1628/3 

- spoluvlastnický podíl ve výši   1/33  pozemku parc. č. 1641/3 

- spoluvlastnický podíl ve výši   6/12  pozemku parc. č. 1696/2 

- spoluvlastnický podíl ve výši 24/48  pozemku parc. č. 1707, 

vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, se všemi součástmi a příslušenstvím 

od vlastníka:  

PRIOR – Severomoravské OD Ostrava v likvidaci, státní podnik, se sídlem Hrabákova 1861/1, 

Moravská Ostrava,  702 00, IČO: 001 57 325, 

za sjednanou kupní cenu v celkové výši 30.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že bude prodávajícím doložen souhlas Ministerstva financí ČR, a to v souladu           

s čl. II., odst. 1. přiložené kupní smlouvy. 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit spoluvlastnické podíly 

nemovitých věcí, uvedených v bodě 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

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

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné 

spoluvlastnické podíly statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo spoluvlastnické podíly nemovitých věcí, uvedených       

v bodě 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné spoluvlastnické podíly statutární 

město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh koupit části nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07943/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit části nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 120/3, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 153 m2, dle geometrického 

plánu č. 440-369/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 120/8, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc.č. 120/3, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 826 m2, dle geometrického 

plánu č. 440-369/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 120/9, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku pac.č. 120/3, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 584 m2, dle geometrického 

plánu č. 440-369/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 120/10, ost. plocha, 

jiná plocha 

od podílových spoluvlastníků: 

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

XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

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

XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za cenu obvyklou, celkem 781.500,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklé nemovité věci, uvedené v bodě 1) 

tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, 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 tyto nově vzniklé nemovité věci statutární město Ostrava nabude 

do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem označit nově vzniklé nemovité věci, uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, 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 tyto nově vzniklé nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 



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 38/85  
  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
Zábřeh nad Odrou a Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07944/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zaměr města směnit nemovité věci, a to: 

pozemek parc.č. 3238/23 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (bez svěření) 

pozemek p.p.č. 455/172 

pozemek p.p.č. 1095/16 

pozemek p.p.č. 1095/45 

pozemek p.p.č. 1095/47 

pozemek p.p.č. 109549 

pozemek p.p.č. 1095/50 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (bez svěření) 

pozemek p.p.č. 455/64 

pozemek p.p.č. 1005/25 

pozemek p.p.č. 1005/61 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava (bez svěření) 

pozemek p.p.č. 455/137 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava (svěřený MOb Vítkovice) 

za 

pozemek parc.č. 3238/1 

pozemek parc.č. 3238/3 

pozemek parc.č. 3238/6 

pozemek parc.č. 3238/7 

pozemek parc.č. 3238/8 

pozemek parc.č. 3238/9 

pozemek parc.č. 3238/10 

pozemek parc.č. 3238/11 

pozemek parc.č. 3238/12 

pozemek parc.č. 3238/13 

pozemek parc.č. 3238/14 
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pozemek parc.č. 3238/15 

pozemek parc.č. 3238/16 

pozemek parc.č. 3238/19 

pozemek parc.č. 3238/29 

pozemek parc.č. 3238/30 

pozemek parc.č. 3238/31 

pozemek parc.č. 3238/32 

pozemek parc.č. 3238/33 

pozemek parc.č. 3238/34 

pozemek parc.č. 3238/35 

pozemek parc.č. 3238/36 

pozemek parc.č. 3238/37 

pozemek parc.č. 3238/38 

pozemek parc.č. 5984/8 

pozemek parc.č. 5984/9 

pozemek parc.č. 5984/10 

pozemek parc.č. 5984/11 

pozemek parc.č. 5984/12 

pozemek parc.č. 5984/14 

pozemek parc.č. 5985/1 

pozemek parc.č. 5985/3 

pozemek parc.č. 5985/4 

pozemek parc.č. 5985/5 

pozemek parc.č. 5987 

pozemek parc.č. 5988 

všechny v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví - Dopravního podniku 

Ostrava a.s., sídlo Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,                  

IČO 619 74 757 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo směnit všechny tyto 

výše uvedené nemovité věci včetně součástí společně, nebo kteroukoliv z nich 

jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž zároveň doporučuje zastupitelstvu 

města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07945/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 
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k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Stará Bělá, z.s., se sídlem Junácká 6/138, Stará Bělá,             

724 00 Ostrava, IČO 447 43 980, o směnu pozemků v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava uvedených               

v bodě 2) tohoto usnesení bez doplatku 

  

2) souhlasí 

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

pozemek parc. č. 3631/14 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému 

obvodu Stará Bělá 

za 

pozemek parc. č. 1261/2 ve vlastnictví TJ Sokol Stará Bělá, z.s., se sídlem Junácká 6/138, 

Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO 447 43 980  

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s tím, že TJ Sokol Stará 

Bělá, z.s. uhradí částečný rozdíl vyplývající z rozdílných hodnot směňovaných nemovitých 

věcí, a to ve výši 21.045,26 Kč. 

Odůvodnění  odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

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: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07946/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s návrhem směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 1739/2, ost. plocha, silnice, o výměře 959 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 3035-188/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 

1739/520, ost. plocha, zeleň 

ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Fakultní 

nemocnice Ostrava, IČO 008 43 989, sídlo 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a to: 

- parc. č. 1738/36 

- parc. č. 1739/205 

- parc. č. 1739/215 

- parc. č. 1739/252 

- parc. č. 1739/253 

- parc. č. 1739/254 

- parc. č. 1739/255 

- parc. č. 1739/370 

s tím, že statutární město Ostrava uhradí Fakultní nemocnici Ostrava rozdíl mezi obvyklými 

cenami předmětů směny ve výši 978.334,60 Kč 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to 

pozemky: 

- parc. č. 1739/252 

- parc. č. 1739/253 

- parc. č. 1739/254 

- parc. č. 1739/255 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba 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 předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem označit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc. č. 1739/252 
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- parc. č. 1739/253 

- parc. č. 1739/254 

- parc. č. 1739/255 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba 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 předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07947/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava,  a to: 

 pozemek parc. č. 4168/3, 

 pozemek parc. č. 4168/5, 

 pozemek parc. č. 4168/9, 

 pozemek parc. č. 4168/10, 

  

část pozemku parc. č. 4168/1 – ostatní plocha, jiná plocha, díl d)+e), o výměře 

19289 m2, pozemek parc.č. 4168/11 o výměře 391 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek 

parc.č. 4168/12, o výměře 545 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 4168/13,                   

o výměře 667 m2, ostatní plocha, jiná plocha, část pozemku 

parc.č. 4168/14, díl c), o výměře 463 m2, dle geometrického plánu č. 4198-180/2017 oddělené  
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a vše nově označené jako pozemek parc.č. 4168/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře              

21 355 m2, 

• část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m2, 

   dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek 

   parc.č. 4168/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 604 m2, dle   

   téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek 

   parc. č. 4168/44 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• část pozemku parc. č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m2, 

   dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek 

   parc. č. 4168/45 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• část pozemku parc. č. 4168/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5938 m2, dle    

  téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4168/46 –  

  ostatní plocha, ostatní komunikace, včetně zpevněné plochy, 

 

• část pozemku parc. č. 4168/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m2, 

   dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek 

   parc. č. 4168/47 – ostatní plocha, jiná plocha 

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

a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem v k. ú. 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07948/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
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1) nesouhlasí 

  
s návrhem uznat vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem manželům XXXXXXXX 

XXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba 

bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXX, k pozemkům parc. č. 1094/2, parc. č. 1095/2 a parc. č. 1095/3, všechny v k. ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám, návrh na uzavření 
smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 07949/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1680/2016/MJ ze dne  

22. 6. 2016, jejímž předmětem je pronájem částí pozemku parc. č. 1192/29 - ostatní 

plocha, silnice o celkové výměře 0,32 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

s Auto Tichý s. r. o., se sídlem Rudná 1124/32, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 253 90 121 

kterým dojde ke změně v: 

- čl. V. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2022 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 0940/2017/MJ ze dne  

13. 3. 2017, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 922/4 - ostatní 

plocha, silnice          o výměře 5 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

s Ing. Danielem Žitníkem, se sídlem Lelkova 796/22, 721 00, Ostrava-Svinov, IČO 229 85 417 
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kterým dojde ke změně v: 

- čl. V. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2019 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce: 

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

Ostrava 

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

1005/13 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2, oba v k. ú. Zábřeh-VŽ, 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 využití předmětu výpůjčky pro opravu stávající kabelové trasy v rámci stavby 

“Doplnění zpětných kabelů na ulici Závodní v úseku ul. Sovova - Palkovského” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 30. 6. 2018 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 07950/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2596/2017/MJ ze dne 

21.08.2017, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1448/11, ost. plocha, 

manipulační plocha v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

se společností CarTec Group s.r.o., se sídlem: Vítkovická 3246/1A, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 25913620 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce (Městská 
nemocnice Ostrava) 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 07951/RM1418/111 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ev. č. 2348/2009 ze dne 

08.09.2009, ve znění „Dodatku č. 1“ ze dne 31.03.2010 a „Dodatku č. 2“ ze dne 28.04.2014 

s Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem: Nemocniční 898/20,              

728 80 Ostrava, IČO: 00635162 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na schválení Dodatku č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizaci Městská nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07952/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na schválení dodatku č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20a,  702 00 

Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 006 35 162, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  kterým 

se předávají k hospodaření nemovité věci  v pořizovací ceně  1 430 258 279,93 Kč a movité 

věci v pořizovací ceně 419 501,00 Kč, tj. v  celkové pořizovací ceně 1 430 677 780,93 Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické 

osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 7 ke zřizovací listině ze dne               

21. 5. 2014 právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal protokol o účetním předání a převzetí nemovitých a movitých věcí dle bodu 1) tohoto 

usnesení, za podmínky, že zastupitelstvo města schválí dodatek č. 7 dle bodu 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 43 
Návrh koupit nemovitou věc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových v k. ú. Poruba (lokalita ulice Rekreační) 
  
Usnesení číslo: 07953/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit 

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: 

budovu obč. vybavenosti čp. 2329 stojící na pozemku parc. č. 1819/2 v k. ú. Poruba, část obce 

Poruba, obec Ostrava, 

za kupní cenu ve výši 171.000,- Kč 

Odůvodnění odchylky: Statutární město Ostrava, jakožto vlastník pozemku dlouhodobě usiluje 

o nabytí na něm stojící obč. vybavenosti do vlastnictví města a na jejím zachování. Ze strany 

ÚZSVM je výše navrhovaný úplatný převod jediným možným způsobem, jak stavbu získat. 

Odchylka od ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem představuje částku ve výši                

1.000 Kč ve prospěch prodávajícího. 

a na straně zdejšího města s uzavřením Kupní smlouvy č. UZSVM/O/11740/2017-HMSU, 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. 

Strana 48/85  
  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit budovu uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Poruba, 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 předmětnou budovu nabude do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit budovu uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému 

obvodu Poruba 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 

předmětnou budovu nabude do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 44 
Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č. 1468/ZM1418/22 ze dne 
14. 12. 2016, návrh prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07954/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 1468/ZM1418/22 ze dne 14. 12. 2016                 

v plném rozsahu 

  

2) souhlasí 
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s návrhem prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

- pozemek parc.č. 312, jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS 9060) 

- pozemek parc.č. 314, jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS 9058) 

- pozemek parc.č. 110/55, jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS 

8620) 

společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s., sídlo Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,              

IČO 247 29 035, za sjednanou celkovou kupní cenu 1.013.550,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

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: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 57 
Návrh na zvýšení nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv             
na pronájem bytů v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-
Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07955/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zvýšení nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem bytů v bytovém domě 

č. p. 875, který je součástí pozemku parc. č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, na ul. Pobialova č.or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, na částku            

60,- Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc s účinností od 1. 1. 2018. 

  

 
RM_M 58 
Návrh dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 1, bytu č. 8                
a bytu č. 11 v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 07956/RM1418/111 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ev. č. 2142/2007/KaB          

ze dne 5. 12. 2007, ve znění dodatků č. 1-5, na pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového 

charakteru č. 11 o velikosti 1+2 v bytovém domě č. p. 3033, který je součástí pozemku parc.           

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

č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s nájemcem 

panem AXXXXX KXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

z důvodu prodloužení doby nájmu, a to do 31. 12. 2018 a změny výměry podlahové plochy 

bytu pro stanovení výše nájemného, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 0196/2016/MJ ze dne 

21. 1. 2016, ve znění dodatku č. 1,na pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového 

charakteru č. 1 o velikosti 1+kk v bytovém domě č. p. 3033, který je součástí pozemku parc.          

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

č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s nájemcem 

panem JXXXX KXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX, zastoupený opatrovníkem statutárním městem Ostrava, 

Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih, 

z důvodu prodloužení doby nájmu, a to do 31. 12. 2018 a změny výměry podlahové plochy 

bytu pro stanovení výše nájemného 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu. 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 2379/2013/MJ ze dne 

30. 8. 2013, ve znění dodatku č. 1, na pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového 

charakteru č. 8 o velikosti 1+2 v bytovém domě č. p. 3033, který je součástí pozemku parc.           

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

č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s nájemcem 

panem MXXXXXXX KXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXX 
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z důvodu prodloužení doby nájmu, a to do 31. 12. 2018 a změny výměry podlahové plochy 

bytu pro stanovení výše nájemného, 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu.  

  

 
RM_M 60 
Nemovité věci v areálu Nad Porubkou - doplnění usnesení ZM                        
č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18.10. 2017 
  
Usnesení číslo: 07957/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost městského obvodu Poruba, který na základě záměru města prodat části pozemků v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

Poruba, usnesení č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18. 10. 2017, požaduje doplnění došlých nabídek 

od jednotlivých zájemců 

  

2) souhlasí 

  
s pověřením městského obvodu Poruba, aby si na základě došlých nabídek k prodeji níže 

uvedených nemovitých věcí, a to: 

- části pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 3083 m2, která je dle geometrického plánu č. 2834-

115/2014 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, označena jako pozemek parc.               

č. 2801/169 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

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

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

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

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

vyžádal, na základě došlých nabídek, doplnění informací od jednotlivých zájemců 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 61 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce Návrh na prominutí úhrady               
za bezesmluvní užívání 
  
Usnesení číslo: 07958/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce souboru nemovitých věcí - technologie centra 

bezpečné jízdy 

s vypůjčitelem zájmovým sdružením právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 

DOPRAVA!!! 

se sídlem: Ostrava - Přívoz, Palackého 1114, PSČ: 702 00 

IČO: 72557630 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o vzdání se práva na úhradu bezesmluvního užívání souboru nemovitých věcí – 

technologie centra bezpečné jízdy, umístěného na pozemcích p.p. č. 497/2 ostatní plocha, 

manipulační plocha, p.č. st. 1881 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště a p.č. st. 1882 

zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, blíže specifikovaného  

v důvodové zprávě předloženého materiálu, a to po sdružení právnických osob OSTRAVA 

BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, se sídlem: Ostrava - Přívoz, Palackého 1114, PSČ: 702 00,                

IČO: 72557630 za období od 1.1.2015 do 13.12.2017 ve výši 8.559.922,72 Kč,- dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 62 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část nemovitých věcí v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07959/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

 parc. č. 3641/22, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 119,5 m2 

 parc. č. 3641/2, ost. plocha, ost. komunikace, a to část 1 o výměře 1,0 m2 a část 2 o výměře    

1,5 m2 

 parc. č. 3239/2, ost. plocha, jiná plocha o výměře 27,5 m2 

 parc. č. 3220/106, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 90,5 m2 

 parc. č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha o výměře 53,5 m2 

 parc. č. 3244/1, ost. plocha, jiná plocha o výměře 80,5 m2 

 parc. č. 3220/86, ost. plocha, manipulační plocha, a to část 1 o výměře 45,5 m2 a část 2                   

o výměře 3,5 m2 

 parc. č. 3220/9, ost. plocha, jiná plocha o výměře 40,5 m2 

se společností 

Dolní oblast VÍTKOVICE, z. s., se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava, IČO 751 25 285 

za účelem realizace zpevněných ploch a kanalizací vč. vsakovacích objektů v rámci stavby 

„Důl Hlubina – řešení parteru a zpevněných ploch” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 41 715,- Kč ročně + DPH v zákonné výši, 

na dobu neurčitou, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 63 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku se záborem veřejné zeleně 
  
Usnesení číslo: 07960/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užíváním veřejné zeleně, pozemku parc. č. 115/6 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro PYRO MORAVIA s.r.o., Slovenská 1085/1a, Ostrava-Přívoz, 702 00 IČO: 25381172, a to 
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dne 5. 12. 2017, za účelem realizace slavnostního Mikulášského ohňostroje 

  

 
RM_M 64 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, s přeložením VO, 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh                  
na uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 07961/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přípojek do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- plynovodní přípojky do pozemků 

parc. č. 878/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 887/3 – ostatní plocha, zeleň, 

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

- vodovodní přípojky do pozemků 

parc. č. 887/3 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 887/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

- přípojky jednotné kanalizace do pozemků 

parc. č. 878/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 887/3 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 887/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 887/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

- přípojky dešťové kanalizace do pozemku 

parc. č. 887/3 – ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro investora: 

BRAT plus s. r. o. 

se sídlem M. Ryšky 701, Poruba, 735 14 Orlová 

IČO 041 74 496, 

v rámci stavby “Samoobslužná myčka automobilů” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 
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provozování a údržby plynovodní přípojky, vodovodní přípojky, přípojky jednotné kanalizace 

a přípojky dešťové kanalizace k pozemkům: 

parc. č. 878/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 887/3 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 887/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 887/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

s budoucím oprávněným: 

BRAT plus s. r. o. 

se sídlem M. Ryšky 701, Poruba, 735 14 Orlová 

IČO 041 74 496, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 878/2 - ostatní plocha, jiná plocha, a to části A o výměře 2,80 m2 a části B o výměře 

15,78 m2 

- parc. č. 887/3 - ostatní plocha, zeleň, a to části A o výměře 4,80 m2, části B o výměře                

19,78 m2, části C o výměře 18,72 m2 a části D o výměře 15,41 m2 

- parc. č. 887/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 2,63 m2 a části B               

o výměře 7,27 m2 

- parc.č. 887/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6,71 m2 

s nájemcem: 

BRAT plus s. r. o. 

se sídlem M. Ryšky 701, Poruba, 735 14 Orlová 

IČO 041 74 496 

za účelem vybudování: 

- plynovodní přípojky v pozemcích parc. č. 878/2, parc. č. 887/3, oba v k. ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava 

- vodovodní přípojky v pozemcích parc. č. 887/3, parc. č. 887/4, oba v k. ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava 

- přípojky jednotné kanalizace v pozemcích parc. č. 878/2, parc. č. 887/3, prac. č. 887/4, parc. 

č. 887/6, všechny v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

- přípojky dešťové kanalizace v pozemku parc. č. 887/3 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

v rámci stavby “Samoobslužná myčka automobilů” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 8.451,- Kč ročně 
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nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti plynovodní a vodovodní přípojky, přípojky 

jednotné kanalizace a přípojky dešťové kanalizace ve prospěch nájemce jako oprávněného, 

nejpozději však 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
- s umístěním stavebních objektů do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice a venkovního rozvodu pitné vody do pozemků 

parc. č. 567/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 806/11 – orná půda, 

parc. č. 806/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 806/13 – orná půda, 

parc. č. 806/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

kanalizační přípojky a plynovodní přípojky do pozemků 

parc. č. 806/11 – orná půda, 

parc. č. 806/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 806/13 – orná půda, 

parc. č. 806/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

sjezdu a nájezdu do pozemků 

parc. č. 806/13 – orná půda, 

parc. č. 806/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

- s přeložením sloupu veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Ostravy                

do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 806/13 – orná půda, 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

pro investory: 

manželé 

XXXXX XXXX X XXXX XXlá, 

oba bydliště XXXX XXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXvicí, 

XXXX XXXXita, bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXeh, 

v rámci stavby “Novostavba budovy minipivovaru a budovy pivnice p. č. 806/29                           
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k. ú. Nová Bělá” 

  

5) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice a venkovního rozvodu 

pitné vody, kanalizační přípojky, plynovodní přípojky, užívání částí pozemků pro přístup                   

a příjezd k pozemku parc. č. 806/29 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

k pozemkům: 

parc. č. 567/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 806/11 – orná půda, 

parc. č. 806/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 806/13 – orná půda, 

parc. č. 806/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

manželé 

XXXXX XXXX X XXXX XXlá, 

oba bydliště XXXX XXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXcí, 

XXXX XXXXita, bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXřeh, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava, a to: 

- parc. č. 567/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3,65 m2 

- parc. č. 806/11 - orná půda, a to části A o výměře 160,85 m2, části B o výměře 3,95 m2 a části 

C o výměře 4,7 m2 

- parc. č. 806/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 11,5 m2, části B            

o výměře 11,45 m2 a části C o výměře 11,35 m2 

- parc. č. 806/13 - orná půda, a to části A o výměře 1,9 m2, části B o výměře 2,3 m2, části C              

o výměře 65 m2 a části D o výměře 2,65 m2 

- parc. č. 806/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 1,25 m2, části B             

o výměře 1,25 m2, části C o výměře 31 m2 a části D o výměře 1,3 m2 

s nájemci: 

manželé 

Dušan Holý a Jana Holá, 

oba bydliště Nová Ves 366, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, 
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Aleš Karpita, bydliště Patrice Lumumby 2329/10, 700 30 Ostrava – Zábřeh, 

za účelem: 

- vybudování vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice a venkovního rozvodu pitné vody 

v pozemcích parc. č. 567/2, parc. č. 806/11, parc. č. 806/12, parc. č. 806/13 a parc. č. 806/38 

všechny v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

- vybudování kanalizační přípojky a plynovodní přípojky v pozemcích parc. č. 806/11, parc.            

č. 806/12, parc. č. 806/13, parc. č. 806/38, všechny v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

- vybudování přístupu a příjezdu k pozemku prac. č. 806/29 na pozemcích parc. č. 806/13                 

a parc. č. 806/38, oba v k. ú Nová Bělá, obec Ostrava 

- přeložení veřejného osvětlení v pozemku parc. č. 806/13 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

v rámci stavby “Novostavba budovy minipivovaru a budovy pivnice p. č. 806/29 v k. ú. Nová 

Bělá” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 28.269,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti - vodovodní přípojky včetně vodoměrné 

šachtice a venkovního rozvodu pitné vody v pozemcích parc. č. 567/2, parc. č. 806/11, parc.           

č. 806/12, parc. č. 806/13 a parc. č. 806/38, všechny v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

kanalizační přípojky a plynovodní přípojky v pozemcích prac. č. 806/11, parc. č. 806/12, parc. 

č. 806/13 a parc. č. 806/38, všechny v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, užívání částí pozemků 

parc. č. 806/13, parc. č. 806/38, oba v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava pro přístup a příjezd              

k pozemku parc. č. 806/29 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava ve prospěch nájemců jako 

oprávněných, nejpozději však 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

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

provozování a údržby výtlačného potrubí splaškové kanalizace k pozemku: 

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

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s budoucím oprávněným: 

Obec Mošnov 

Mošnov č. p. 96, 742 51 Mošnov 

IČO 00600792, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení Správcem programu na podporu podnikatelských nemovitostí                          

a infrastruktury, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
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8) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k části pozemku p. p. č. 813/45 - ostatní plocha, 

jiná plocha o výměře 339,5 m2 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s vypůjčitelem: 

Obec Mošnov 

Mošnov č. p. 96, 742 51 Mošnov 

IČO 00600792 

za účelem vybudování inženýrské sítě - výtlačného potrubí splaškové kanalizace v rámci 

stavby “Odkanalizování obce Mošnov” 

výpůjčka se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce a skončí dnem, 

který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - výtlačného potrubí 

splaškové kanalizace ve prospěch vypůjčitele jako oprávněného, nejpozději však 31. 12. 2021 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

za podmínky schválení Správcem programu na podporu podnikatelských nemovitostí               

a infrastruktury, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 65 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava            
(ul. Vojanova) 
  
Usnesení číslo: 07962/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- pozemek parc. č. 192/2, 

- pozemek parc. č. 192/8, 

- pozemek parc. č. 192/9, 

- budovu č. p. 3127, obč. vyb., která je umístěna na pozemcích parc. č. 192/2, parc. č. 192/8,  

parc. č. 192/9 (ve vlastnictví Vega-realitní společnost s.r.o.),  na pozemcích parc. č. 192/3, 

parc. č. 192/5, parc. č. 192/6 a parc. č. 192/7(ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz) a na pozemku parc. č. 192/4 (ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy), 

včetně příslušenství. Příslušenství budovy tvoří veškeré přípojky inženýrských sítí (plyn, voda, 

kanalizace, elektřina), 
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za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 19.800.000,- Kč 

od společnosti Vega-realitní společnost s.r.o., se sídlem Dlouhá 194/3, Moravská Ostrava,             

702 00 Ostrava, IČO 253 53 675 

a souhlasí s návrhem uzavřít Kupní smlouvu a Smlouvu o prosté správě majetku se společnosti 

dle přílohy č. 3 a č. 4 předloženého materiálu za podmínky, že před uzavřením těchto smluv 

předá společnost městu průkaz energetické náročnosti budovy. 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 48 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu 
zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími 
účastníky a prohlášení a souhlasy” 
  
Usnesení číslo: 07963/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření „Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení               

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

statutárním městem Ostrava 

a 

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

1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

usnesení 

  

3) souhlasí 

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

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

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

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

  

4) souhlasí 

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

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

Medlánky, 612 00 Brno dle důvodové zprávy a přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
primátorovi a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzavření smluv s Lesy České republiky, s.p., o věcných 
právech k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými                      
v kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07964/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu DN500 ul. Staňkova” mezi budoucím obtíženým 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08                  

Hradec Králové, IČO: 42196451 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude umístěna a provedena stavba vodovodu na částech 

pozemků parc. č. 732/1 a parc. č. 733/8 v kat. ú. Výškovice u Ostravy, dle přílohy                               

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce VO oblast Garbova, Sněžná” mezi budoucím obtíženým 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08,                        

Hradec Králové, IČO: 42196451 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude umístěna a provedena stavba veřejného 

osvětlení na části pozemku parc. č. 2926/1 v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření dohody a smluv o věcných právech k pozemkům                   
v souvislosti se stavbami uvedenými v kapitálovém rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07965/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Dodatek č. 1” ke ”Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  

v souvislosti se stavbou “Heřmanice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina” 

mezi budoucím povinným 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 

IČO: 42196451 
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a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451. Dodatkem                   

č. 1 dle přílohy č. 1 se mění doba platnosti smlouvy dle přílohy č. 2 o  právech, podle kterých 

měla být provedena stavba vodovodu na části pozemku parc. č. 604 v kat. ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 

stavbou “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Sokola Tůmy” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na části pozemku             

p. parc. č. 751/1 v kat. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodla 

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

stavbou “Rekonstrukce vodovodu DN 500, ul. Staňkova” mezi vlastníkem 

PXXXXX JXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

Ostrava X XXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba vodovodu na částech 

pozemků parc. č. 725/31 a parc. č. 733/1 v kat. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

stavbou “Oprava kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě” mezi vlastníkem 

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Prahav 1, IČO: 75032333 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
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předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na částech 

pozemku parc. č. 2619/1 v kat. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy                               

č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”                        

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Kafkova - Nemocniční” 

mezi budoucím povinným 

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, 12800 Nové Město. Praha 2, IČO: 69797111 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba veřejného osvětlení na části 

pozemku parc. č. 2379/10 v kat. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy                               

č. 10 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

stavbou “Doplnění VO oblast Drážní” mezi budoucím povinným 

ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 645193258 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba veřejného osvětlení na části 

pozemku parc. č. 981 v kat. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, dle přílohy                       

č. 12 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a právu provést 

stavbu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Slívova” mezi budoucím povinným 

Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava, 702 62 Ostrava,  

IČO: 47675977 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba veřejného osvětlení na části 

pozemku parc. č. 5648/1 v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy                                     
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č. 14 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

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

stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Garbova, Sněžná” mezi vlastníkem 

Vodafone Czech Republik a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,                   

IČO: 25788001 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba veřejného osvětlení na části 

pozemku parc. č. 2926/2 v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy                                      

č. 16 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu”                        

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Slívova” mezi budoucím povinným 

Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČ: 27769143 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba veřejného osvětlení na částech 

pozemků parc. č. 4397 a parc. č. 4388 v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy           

č. 18 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3230/2016/OI/VZKÚ 
ze dne 30.12.2016 ke stavbě “Tramvajové mosty ul. Plzeňská” 
  
Usnesení číslo: 07966/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3230/2016/OI/VZKÚ ze dne 30.12.2016 mezi 

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

a společností Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915,                     

na realizaci stavby “Tramvajové mosty ul. Plzeňská” v Ostravě, dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu. 

  

 
RM_M 54 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - 
Michálkovice“ 
  
Usnesení číslo: 07967/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 1681/ZM1418/26 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1570/2017/OI/VZKÚ z důvodu 

vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice“ se 

zhotovitelem 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 

se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 64610225 

kterým se upravuje cena stavby na částku 22 462 413,90 Kč bez DPH dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Příprava Městského stadionu na IAAF Continental 
Cup – Ostrava 2018” 
  
Usnesení číslo: 07968/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na zhotovitele „Příprava Městského stadionu na IAAF 

Continental Cup – Ostrava 2018“ zpracovanou společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. dle 

přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
v souladu se Smlouvou o společném zadání veřejné zakázky „Příprava Městského stadionu                

na IAAF Continental Cup – Ostrava 2018“ a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů  

k třetím osobám č. 3347/2017/OI směřující k zadání a realizaci této akce podle zákona                     

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, aby společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s               

se sídlem Ruská 3077/135, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČO: 25911368, zajistila jménem 

statutárního města Ostravy úkony zadavatelské činnosti podle zákona č. 134/2016 Sb.,                       

o zadávání veřejných zakázek v zjednodušeném podlimitním řízení  podle § 53 zák.č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů vyhotovená v souladu                   

s Přlohou č. 6 pís. A) k cit. zakonu vztahující se k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby 

„Příprava Městského stadionu na IAAF Continental Cup – Ostrava 2018“ dle podmínek 

stanovených v zadávací dokumentaci dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek a hodnotící komisi s oprávněním jednat s účastníky, posuzovat            

a hodnotit předběžné nabídky/nabídky/návrhy ze strany účastníků ve složení: 

1) Mgr. Kamil Vrubl 

2) JUDr. Petr Hanák 

3) Ing. Renáta Žáčková 

náhradníci: 

1) Sotiris Janakos 

2) Mgr. Michal Hošek 

3) Ing. Bohuslav Gembík 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření 
smluvních vztahů v souvislosti se stavbami odboru investičního 
zahrnutými do návrhu kapitálového rozpočtu Statutárního města 
Ostravy pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 07969/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na instalaci přepěťových 

ochran domovů pro seniory ORG 6051 Domovy pro seniory - ochrana proti přepětí - Domov 

Magnolie a Domov IRIS se společností ČEKOS Ostrava, s.r.o., Oborného 1569/29,                      

PSČ: 709 00 Ostrava, IČO: 29391008, za cenu nejvýše přípustnou 268 100,- Kč bez DPH dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a inženýrskou činnost 

připojení VN 22 kV pro Průmyslovou zónu Mošnov - Malou zónu se Josefem Petřekem, 

Císařská 88, Nový Jičín - Loučka, PSČ: 741 01, IČO: 15453278, za cenu nejvýše přípustnou 

247 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. Mitrovická”, poř. č. 243/2017 
  
Usnesení číslo: 07970/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Oprava kanalizace ul. Mitrovická“ v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. 

se sídlem: V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou  1.160.704,49 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Sokola 
Tůmy”, poř. č. 249/2017 
  
Usnesení číslo: 07971/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

“Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Sokola Tůmy, k. ú. Mariánské Hory”, obec 

Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

 náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

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

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce a prodloužení kanalizačního sběrače B 
do Radvanic (BOZP+TD)”, poř.č. 233/2017 
  
Usnesení číslo: 07972/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vč. zpracování Plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon technického dozoru při činnostech 

prováděných hornickým způsobem při realizaci stavby “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B 

do Radvanic” v k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu s dodavatelem: 

After mining, a.s. 

se sídlem: Zámostní 1240/41, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO: 64618650 

a 

LAVI ENGINEERING s.r.o. 

se sídlem: Lesní 198, 252 18 Úhonice 

IČO: 27858952 

vystupující pod názvem společnosti “After mining - LAVI ENGINEERING” 

za cenu nejvýše přípustnou 1 790 000,- Kč bez DPH 
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RM_M 59 
Svěření pravomoci k uplatnění vad díla v záruční době – dílo Komunitní 
centrum Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07973/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy pravomoc uplatňovat všechny práva z vad vzniklé statutárnímu 

městu Ostravě ze Smlouvy o dílo ev. č. 2081/2011/OI/LPO, ze dne 14.7.2011, uzavřené                       

se společností ALPINE BAU cz, s. r. o., IČO: 45192286, se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 

Valašské Meziříčí, jejímž právním nástupcem je společnost ALPINE Bau CZ a.s.,                        

IČO: 02604795, se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, 

jakožto vyzývat k plnění nároků z těchto vad, a to vše prostřednictvím odboru legislativního                          

a právního, Magistrátu města Ostravy 

  

 
RM_M 3 
Přehled projektů pro poskytnutí finančního daru v rámci projektu 
„Koruna ze vstupu“ a návrh na snížení neinvestičního příspěvku                   
na provoz Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 07974/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přehled projektů pro poskytnutí finančního daru v rámci projektu „Koruna ze vstupu“ dle 

důvodové zprávy 

  

2) rozhodla 

  
o snížení neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Zoologickou 

zahradu Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem Michálkovická 197,            

710 00 Ostrava na rok 2017 o 496 tis Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í  neinvestiční příspěvky na ORJ 190 

na § 3741, pol. 5331, ORG 4270                                                o                 496 tis. Kč 
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- z v y š u j e  účelová rezerva na ORJ 190 

na § 6409, pol. 5901                                                                    o                 496 tis. Kč 

- z v y š u j í  převody z rozpočtových účtů na ORJ 120 

na § 6330, pol. 4134                                                                    o                496 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5345                                                                    o                496 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem 

Michálkovická 197, 710 00 Ostrava o 496 tis. Kč pro rok 2017 

  

6) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu 

zajistit převedení finančních prostředků ve výši 495 965,- Kč na zvláštní účet určený výhradně 

pro účely projektu „Koruna ze vstupu“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                            
a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního 
města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 
  
Usnesení číslo: 07975/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

vydat novelu obecně závaznou vyhlášku č……, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města 

Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit  návrh dle bodu 1) tohoto usnesení  zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 38 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na pořízení videokamery pro dobrovolnou stráž Českého 
rybářského svazu, z. s., místní organizace Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07976/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

7.000 Kč Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Ostrava, IČO: 15502791,              

se sídlem Záhumenní 2144/36, Poruba, 708 00  Ostrava na pořízení videokamery CEL-TEC 

PD77R dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy s Českým rybářským svazem,   

z. s., místní organizace Ostrava, IČO: 15502791, se sídlem Záhumenní 2144/36, Poruba,                    

708 00  Ostrava dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

§ 3792, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 190 .......................... o 7 tis. Kč 
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- zvyšují neinvestiční transfery spolkům 

§ 3749, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .......................... o 7 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 41 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů  
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace                     
v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 07977/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
80 

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

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček v celkové výši 320 000 Kč  fyzickým osobám 

uvedeným ve smlouvách v přílohách č. 1,  2 a 3 předloženého materiálu za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace                 

v Moravskoslezském kraji” a o uzavření příslušných smluv o zápůjčce z rozpočtu statutárního 

města Ostravy dle přílohy č. 1,  2 a 3 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava 

a shora uvedenými fyzickými osobami 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje: 

§ 3716, pol. 5909, ORJ 190 ....................................      o 320 tis. Kč 
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- zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu: 

§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 .....................................     o 320 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 37 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2401/2017/IT o poskytování elektronické 
spisové služby eSpis ve verzi lite Městské nemocnici Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07978/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2401/2017/IT ze dne 14.08.2017 o poskytování 

elektronické spisové služby eSpis ve verzi lite s Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvkovou 

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

IČO 00635162, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu 
informačních technologií Janáčkově filharmonii Ostrava, p. o. 
společností Ovanet a.s. 
  
Usnesení číslo: 07979/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií Janáčkově 

filharmonii Ostrava, p. o. společností Ovanet a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, 

IČO: 25857568    
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RM_M 35 
Směrnice č. ../2017 Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým 
organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07980/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
návrh znění Směrnice č. 1/2017 Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím 

zřízeným zastupitelstvem města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s účinností  

od 01.01.2018 

  

2) ruší 

  
usnesení rady města č. 9051/RM0610/109 ze dne 20.10.2009 ve věci udělení předchozího 

souhlasu rady města příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava                   

ke zcizení majetku ve vlastnictví zřizovatele, a to s účinností zrušení tohoto předchozího 

souhlasu od 01.01.2018 

  

3) rozhodla 

  
o udělení předchozího souhlasu všem příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem 

města Ostravy ke zcizení přebytečného svěřeného movitého majetku ve vlastnictví 

zřizovatele, který byl těmto příspěvkovým organizacím předán k hospodaření dle zákona                 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a který má povahu: 

• drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění jedné položky je 3 000 Kč        

a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč, 

• drobného dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění je 7 000 Kč a vyšší                  

a nepřevyšuje částku 60 000 Kč, 

• drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění jedné položky je nižší               

než 3 000 Kč, 

• drobného dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění je nižší než 7 000 Kč  

• zásob, 

 a to s účinností tohoto předchozího souhlasu od 01.01.2018 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, 

aby zajistil vydání Směrnice č. 1/2017 Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým 

organizacím zřízeným zastupitelstvem města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 49 
Úpravy rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 07981/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele příspěvkové organizaci Dětské centrum Domeček 

a) snížení neinvestičního příspěvku o 117 tis. Kč 

b) zvýšení investičního příspěvku o 53 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
2.1. o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Poruba na předfinancování akce 

a) Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU ve výši 8 000 tis. Kč 

b) Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II. ve výši 3 221 tis. Kč 

2.2. o poskytnutí finančních prostředků v rámci projektu “Koncepce bydlení a její pilotní 

ověření ve městě Ostrava” městskému obvodu 

a) Slezská Ostrava ve výši Kč 236 326,17 

b) Moravská Ostrava  a Přívoz ve výši Kč 100 000,-- 

c) Vítkovice ve výši Kč 200 000,-- 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3725, pol. 2324, ORJ 190 o 4 605 tis. Kč (C.8.) 

- kapitálové příjmy 

na § 3529, pol. 3113, ORJ 170, org. 4245 o 53 tis. Kč (C.3.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 423 tis. Kč 

                                                ÚZ 35019 o 73 tis. Kč 
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na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34021 o 218 tis. Kč (A.6.)  

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 117 tis. Kč (A.2.) 

                                      ÚZ 13307 o 288 tis. Kč (A.3.) 

- investiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4222, ORJ 120, ÚZ 359 o 390 tis. Kč (A.4.) 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 136, § 2219, pol. 5171 o 89 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5169 o 628 tis .Kč 

na § 3745, pol. 5139, ORJ 300 o 26 tis. Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5029 o 20 tis. Kč 

                                            pol. 5139 o 130 tis. Kč 

                                            pol. 5156 o 25 tis. Kč 

                                            pol. 5166 o 2 tis. Kč 

(C.6.) na ORJ 221, § 2141, pol. 5194 o 30 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 770 tis. Kč  

(C.7.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5024 o 440 tis. Kč 

                                            pol. 5031 o 200 tis. Kč 

                                            pol. 5032 o 100 tis. Kč  

na § 3725, pol. 5169, ORJ 190 o 4 605 tis. Kč (C.8.) 

(C.9.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5134 o 200 tis. Kč 

                                            pol. 5156 o 500 tis. Kč 

                                            pol. 5162 o 200 tis. Kč   

(C.12.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5151, org. 4271 o 17 tis. Kč 

                                 § 3639, pol. 5169 o 425 tis. Kč 

                                 § 6171, pol. 5154 o 150 tis. Kč 

(E.4.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5139 o 400 tis. Kč  

                                            pol. 5152 o 500 tis. Kč 

                                            pol. 5154 o 850 tis. Kč 

                                            pol. 5361 o 169 tis. Kč 

                                            pol. 5137 o 100 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7332 o 46 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8207 o 115 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8099 o 3 tis. Kč  

na § 5311, pol. 6123, ORJ 270 o 160 tis. Kč (C.9.) 

na § 6171, pol. 6125, ORJ 133 o 484 tis. Kč (C.11.) 

- neinvestiční transfery 

(A.1.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, org. 4241, ÚZ 35015 o 423 tis. Kč 

                                                                              ÚZ 35019 o 73 tis. Kč  

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 117 tis. Kč (A.2.) 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 288 tis. Kč (A.3.) 

na § 3315, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34021, org. 4215 o 218 tis. Kč (A.6.) 
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- investiční transfery 

na § 3529, pol. 6351, ORJ 170, org. 4245 o 53 tis. Kč (C.3.) 

na § 4350, pol. 6356, ORJ 180, ÚZ 359, org. 38 o 390 tis. Kč (A.4.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, org. 505 o 68 tis. Kč (E.1.) 

                                   org. 605, ÚZ 6330 o 3 792 tis. Kč (E.2.) 

                                                   ÚZ 3500 o 4 208 tis. Kč (E.2.) 

                                                                  o 3 221 tis. Kč (E.3.) 

                                   org. 503, ÚZ 7608 o 237 tis. Kč (C.10.) 

                                   org. 502, ÚZ 7608 o 100 tis. Kč (C.10.) 

                                   org, 507, ÚZ 7608 o 200 tis. Kč (C.10.)  

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 117 tis. Kč (A.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 136, § 2339, pol. 5139 o 9 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5152 o 243 tis. Kč 

                               § 3412, pol. 5139, ÚZ 3412 o 30 tis. Kč 

                                            pol. 5154, ÚZ 3412 o 165 tis. Kč 

                                            pol. 5171, ÚZ 3412 o 80 tis. Kč 

                               § 4376, pol. 5169 o 40 tis. Kč   

                                            pol. 5171 o 150 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 300 o 26 tis. Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5039 o 28 tis. Kč 

                                            pol. 5132 o 58 tis. Kč 

                                            pol. 5137 o 45 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 9 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 34 tis. Kč 

                                            pol. 5175 o 3 tis. Kč 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 800 tis. Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 640 tis. Kč 

                                            pol. 5424 o 100 tis. Kč 

(C.9.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5139 o 300 tis. Kč 

                                            pol. 5152 o 150 tis. Kč 

                                            pol. 5154 o 400 tis. Kč 

                                            pol. 5137 o 50 tis. Kč   

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7608 o 537 tis. Kč (C.10.) 

(C.12.) na ORJ 136, § 2212, pol. 5169 o 60 tis. Kč 

                                  § 3639, pol. 5151 o 25 tis. Kč 

                                  § 3639, pol. 5171 o 460 tis. Kč 

                                  § 4339, pol. 5151 o 12 tis. Kč 

                                  § 4339, pol. 5153 o 8  tis. Kč 

                                  § 4339, pol. 5154 o 27 tis. Kč  
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- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7338 o 46 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6026 o 115 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8006 o 3 tis. Kč  

na § 5311, pol. 6111, ORJ 270 o 160 tis. Kč (C.9.) 

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133 o 484 tis. Kč (C.11.) 

- neinvestiční transfer 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 117 tis. Kč (A.2.) 

s n i ž u j e  

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 68 tis. Kč (E.1.) 

                                                  o 4 208 tis. Kč (E.2.) 

                                                  o 3 221 tis. Kč (E.3.) 

                                                  o 2 019 tis. Kč (E.4.) 

- účelová rezerva na výdaje městských obvodů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330 o 3 792 tis. Kč (E.2.) 

Městský obvod Poruba (E.1., A.5., E.2., E.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 505 o 68 tis. Kč 

                  pol. 4137, org 605, ÚZ 6330 o 3 792 tis. Kč 

                                                  ÚZ 3500 o 7 429 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje/sníží příjmy 

na § xxxx, pol. xxxx o 68 tis. Kč 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13016 o 2 000 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § xxxx, pol. xxxx, ÚZ 13016 o 2 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8786 - Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 8 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8787 - podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II. 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 3 221 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.10.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 503 o 237 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 237 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.10.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 502 o 100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 100 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.10.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
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na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 507 o 200 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 200 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 56 
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody 
  
Usnesení číslo: 07982/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozdělení prostředků z výherních zařízení městským obvodům dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e  účelová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 1355 o 22 380 tis. Kč 

z v y š u j í  převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje dle předloženého 

materiálu na § 6330, pol. 5347, ORJ 120 celkem o 22 380 tis. Kč 

Městské obvody dle předloženého materiálu 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 22 380 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje/sníží příjmy 

na § xxxx, pol. xxxx celkem o 22 380 tis. Kč 
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3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu ke schválení body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 8 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje na ODSČ 
  
Usnesení číslo: 07983/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

PSČ 110 00, IČO 47114983, pro dálkové nastavení kreditu sloužícího k úhradě cen za poštovní 

služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

ve výši 500.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910740, 

umístěný na podatelně ODSČ  na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl a sbírkových 
předmětů na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 
  
Usnesení číslo: 07984/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o výpůjčce  uměleckých děl  mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (vypůjčitel) a  Galerií výtvarného umění, 

příspěvková organizace, se sídlem Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 

IČO: 00373231  (půjčitel)  dle  přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (vypůjčitel) a  Ostravským muzeem, příspěvková 

organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 1/1, 728 41 Ostrava - Moravská Ostrava,                   
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IČO: 00097594 (půjčitel) dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce výpočetní techniky 
  
Usnesení číslo: 07985/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o výpůjčce výpočetní techniky specifikované v důvodové zprávě 

předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 (půjčitel) a Knihovnou města Ostravy, příspěvková organizace, se 

sídlem 28.října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586 (vypůjčitel) na dobu určitou od 

01.01.2018 do  31.12.2021,  dle návrhu smlouvy o výpůjčce, která je přílohou  č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy a údržby na rok 2018 
pro Ozdravné centrum Ještěrka - majetku užívaného na základě 
koncesní smlouvy 2987/2009/ŠK/LPO ze dne 1.1.2010 
  
Usnesení číslo: 07986/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na základě návrhu společnosti  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 

6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691, s  Výhledovým plánem obnovy a údržby  

na rok 2018  pro Ozdravné centrum Ještěrka  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na nákup 
velkokapacitní černobílé kopírky pro rozmnožovnu. 
  
Usnesení číslo: 07987/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Canon CZ s.r.o., se sídlem: Jankovcova 

1595/4, Praha 7, Holešovice, IČ: 61501484 na nákup velkokapacitní kopírky pro rozmnožovnu 

MMO značky CANON v konfiguraci dle předložené nabídky ze dne 20.11.2017 za nejvýše 

přípustnou cenu Kč 353.925,- vč. DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.12.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 32 
Návrh sazebníku za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
pro účetní období roku 2018 
  
Usnesení číslo: 07988/RM1418/111 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
pro účetní období roku 2018 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení RM č. 07740/RM1418/109 ze dne 14. 11. 2017 
 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) chybné znění: 

  
rozhodla dát předchozí souhlas k prodeji movitého majetku statutárního města Ostravy, a to 

osobního motorového vozidla Škoda Octavia 1,9 TDI, výrobní číslo TMBGG41U342888742, 

RZ 8T2 2390, v pořizovací ceně 545 000,- Kč, předaného k hospodaření právnické osobě 

Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - 

Zábřeh, IČO 70631956, a to za cenu 52 100,- Kč uvedenou příspěvkovou organizací kupní 

smlouvou uvedenou v příloze č. 4 předloženého materiálu 
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2) správné znění: 

  
rozhodla dát předchozí souhlas k prodeji movitého majetku statutárního města Ostravy, a to 

osobního motorového vozidla Škoda Octavia 1,9 TDI, výrobní číslo TMBGG41U342888742, 

RZ 4T4 8040, v pořizovací ceně 545 000,- Kč, předaného k hospodaření právnické osobě 

Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - 

Zábřeh, IČO 70631956, a to za cenu 52 100,- Kč uvedenou příspěvkovou organizací kupní 

smlouvou uvedenou v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

 
 


