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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 15.05.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

09143/RM1418/127 RM_M 0 Schválení programu 127. schůze rady města 

konané dne 15.05.2018 

35 

09144/RM1418/127 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

09145/RM1418/127 RM_M 37 Schválení navýšení přiměřeného zisku za rok 

2017 dopravci Dopravní podnik Ostrava a.s. 

09 

09146/RM1418/127 RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Ostravské vodárny             

a kanalizace a.s. 

90 

09147/RM1418/127 RM_M 24 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt “Výměna plynových kotlů ve vybraných 

školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO, 

Poděbradova 19” v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 2014-2020 

50 

09148/RM1418/127 RM_M 25 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt “Výměna plynových kotlů ve vybraných 

školských zařízeních SMO, MOb MOaP - ZŠO, 

Nádražní 117” v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 2014-2020 

50 

09149/RM1418/127 RM_M 22 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Číny ve dnech 06.-13.04.2018 

42 

09150/RM1418/127 RM_M 19 Návrh na nájem dvou psů k výkonu služby              

u Městské policie Ostrava 

25 

09151/RM1418/127 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora, do Španělska (Bilbao) 

ve dnech 18.-20.04.2018 

35 

09152/RM1418/127 RM_M 21 Informativní zpráva o realizaci pamětní desky               

k připomínce internačního tábora “Hanke” 

01 

09153/RM1418/127 RM_M 17 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města,                  

do Rakouska (Vídeň) ve dnech 29.-31.05.2018 

01 

09154/RM1418/127 RM_M 18 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana 

Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o, do Nizozemí (Rotterdam) 

ve dnech 21.5.-24.5.2018 

01 

09155/RM1418/127 RM_M 39 Doplnění jednacích řádů o povinnosti v souvislosti 

s ochranou osobních údajů 

28 

09156/RM1418/127 RM_M 33 Návrh na vyjádření zájmu o zapojení statutárního 

města Ostravy do projektu Public Organisations 

Transform Energy Transition (POTEnT) v rámci 

programu Interreg Europe 

 

38 
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09157/RM1418/127 RM_M 2 Návrh na poskytnutí neinvestičního účelového 

příspěvku právnické osobě Domov Magnolie, 

Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 

41 

09158/RM1418/127 RM_M 3 Návrh na změnu stanovených podmínek pro 

čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového 

příspěvku poskytnutého Domovu Slunečnice 

Ostrava, příspěvková organizace 

41 

09159/RM1418/127 RM_M 6 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů             

do vlastnictví právnické osoby Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162 

40 

09160/RM1418/127 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2017 ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostravou v oblasti kultury 

31 

09161/RM1418/127 RM_M 29 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., na projekt Sportovní areál             

U Cementárny - II. etapa 

45 

09162/RM1418/127 RM_M 4 Návrh na poskytnutí účelové dotace České 

asociaci amerického fotbalu 

91 

09163/RM1418/127 RM_M 5 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace 

pobočnému spolku Sokolská župa 

Moravskoslezská 

91 

09164/RM1418/127 RM_M 10 Ocenění 5 finalistů (kuchařů) mateřských               

a základních škol v rámci celoměstské soutěže 

“Zdraví na talíři, které všem chutná” v rámci 

projektu města ŠJ zdravě a chutně. 

91 

09165/RM1418/127 RM_M 27 Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné 

spolupráci a finanční podpoře a návrh           

na poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 

15 mil. Kč Českému svazu ledního hokeje z.s.             

na uspořádání Mistrovství světa IIHF 2020              

v ledním hokeji mužů do 20 let v České republice 

91 

09166/RM1418/127 RM_M 30 Návrh na poskytnutí účelové dotace Akademii   

FC Baník Ostrava, z.s. 

91 

09167/RM1418/127 RM_M 31 Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci           

a návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy společnosti PARA 

HOCKEY OSTRAVA z.s. na uspořádání 

OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey 

Championschips 

91 

09168/RM1418/127 RM_M 7 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
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09169/RM1418/127 RM_M 8 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemku ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje, pro Statutární město 

Ostrava 

08 

09170/RM1418/127 RM_M 9 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava 

08 

09171/RM1418/127 RM_M 12 Návrh nekoupit a koupit pozemky v k. ú. 

Muglinov, obec Ostrava a zahájit jednání o koupi 

pozemků 

08 

09172/RM1418/127 RM_M 15 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prostor           

v budově č.p. 1161, k.ú. Zábřeh-VŽ 

08 

09173/RM1418/127 RM_M 16 Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě             

na pronájem bytu č. 17 v bytovém domě na ul. 

Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 

08 

09174/RM1418/127 RM_M 34 Souhlas s poskytnutím dat, návrh na záměr změnit 

nájemní smlouvy formou uzavření dodatků 

08 

09175/RM1418/127 RM_M 35 Návrh na uzavření nájemní smlouvy s Trojhalí 

Karolina 

08 

09176/RM1418/127 RM_M 36 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce budovy           

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

09177/RM1418/127 RM_M 20 Úpravy rozpočtu roku 2018 07 

09178/RM1418/127 RM_M 14 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše 

Semeráka, člena rady města, do Rakouska (Vídeň) 

ve dnech 19.-20.04.2018 

39 

09179/RM1418/127 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „PR a reklamní kampaň pro 

parkoviště P+R“, poř. č. 58/2018 

09 

09180/RM1418/127 RM_M 38 Příkazní smlouva o zajištění správy a výkonu 

dalších povinností 

28 

09181/RM1418/127 RM_M 23 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

09182/RM1418/127 RM_M 11 Aktualizace Interních postupů Zprostředkujícího 

subjektu ITI ostravské aglomerace 

21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 13 Žádost Divadla loutek Ostrava, p. o., o rozšíření 

účelu použití, prodloužení termínu čerpání             

a vyúčtování poskytnutého účelového příspěvku 

42 

  RM_M 28 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o rozšíření účelu a změnu podmínek 

pro použití účelové dotace poskytnuté na projekt 

Stavební úpravy Městského stadionu 

45 

  RM_M 32 Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci            

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh koupit 

nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
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  RM_M 26 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy společnosti HC 

VÍTKOVICE RIDERA a.s. na uspořádání Winter 

Classic Ostrava 2019 

91 
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RM_M 0 
Schválení programu 127. schůze rady města konané dne 15.05.2018 
  
Usnesení číslo: 09143/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 127. schůze rady města konané dne 15.05.2018 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 09144/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem            
Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 619 74 757, jejímž 
jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci podnikatelského plánu pro rok 2018 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2018 obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatky ke smlouvám o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dopravní podnik Ostrava 

a.s. a členy představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle příloh č. 2 - 6 
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předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
představenstvu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Morys, MBA, T: 30.06.2019 

 předseda představenstva 

  
 

RM_M 37 
Schválení navýšení přiměřeného zisku za rok 2017 dopravci Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 09145/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit navýšení přiměřeného zisku za rok 2017 dopravci Dopravní podnik Ostrava a.s.            

o 15.000 tis. Kč z původních 50.000 tis. Kč na 65.000 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_MZP 2 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 09146/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
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1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ostravské vodárny    

a kanalizace a.s. se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava,            

IČO 45193673 dne 25.5.2018 hlasovat: 

a) PRO v bodě programu číslo: 

6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017 

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 

8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend za rok 2017 

9. Volba členů představensta 

10. Volba člena dozorčí rady 

11. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva 

12. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady 

13. Projednání účasti členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti v orgánech 

propojených osob 

 

b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Šebestová, T: 25.05.2018 

 náměstkyně primátora 

  
 

RM_M 24 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Výměna 
plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - 
MŠO, Poděbradova 19” v rámci Operačního programu Životní prostředí 
2014-2020 
  
Usnesení číslo: 09147/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07044/RM1418/100 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy           

5 - Energetické úspory, specifického cíle 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov 

a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, od poskytovatele Ministerstva životního 

prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801 na projekt “ 

Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO, 

Poděbradova 19” dle podmínek stanovených v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu zastupitelstva 

města s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 Přílohy   

č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace 
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uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 Přílohy 

č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace 

uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.03.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) Ukládá 

  
primátorovi města Ostravy Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 23.05.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 25 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Výměna 
plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - 
ZŠO, Nádražní 117” v rámci Operačního programu Životní prostředí 
2014-2020 
  
Usnesení číslo: 09148/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07044/RM1418/100 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 5 - 

Energetické úspory, specifického cíle 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov 

a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, od poskytovatele Ministerstva životního 
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prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801 na projekt 

“Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - ZŠO, 

Nádražní 117” dle podmínek stanovených v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu zastupitelstva města  

s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 přílohy č. 1 

k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace uvedené 

v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 Přílohy 

č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace 

uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.03.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 23.05.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 22 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Číny ve dnech 06.-13.04.2018 
  
Usnesení číslo: 09149/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 08389/RM1418/117 
  
Rada města 
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1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Číny ve dnech 06.-13.04.2018 

  

 
RM_M 19 
Návrh na nájem dvou psů k výkonu služby u Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09150/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa            

s pronajímatelem XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX X 

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXX XX, dle přílohy č.1  předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa            

s pronajímatelem XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, dle přílohy č.2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, do Španělska (Bilbao) ve dnech 18.-20.04.2018 
  
Usnesení číslo: 09151/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08759/RM1418/122 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, do Španělska 

(Bilbao) ve dnech 18.-20.04.2018 
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RM_M 21 
Informativní zpráva o realizaci pamětní desky k připomínce 
internačního tábora “Hanke” 
  
Usnesení číslo: 09152/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informativní zprávu o realizaci pamětní desky k připomínce internačního tábora “Hanke” 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit ZMO zprávu o realizaci pamětní desky k připomínce internačního tábora “Hanke” 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 17 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, 
člena rady města, do Rakouska (Vídeň) ve dnech 29.-31.05.2018 
  
Usnesení číslo: 09153/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Rakouska (Vídeň) ve 

dnech 29.-31.05.2018 za účelem pracovního jednání se společností BWM Architekten 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 19.06.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 18 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, 
ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o, do Nizozemí 
(Rotterdam) ve dnech 21.5.-24.5.2018 
  
Usnesení číslo: 09154/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční   pracovní cestu  pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezkého, p.o.,  do Nizozemí (Rotterdam),   ve dnech 21.-24.5.2018  za účelem 

účasti na  mezinárodní konferenci Opera Europa 

  

2) ukládá 

  
řediteli Národního divadla moravskoslezkého, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Jiří Nekvasil, T: 12.06.2018 

 ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o. 

  
 

RM_M 39 
Doplnění jednacích řádů o povinnosti v souvislosti s ochranou 
osobních údajů 
  
Usnesení číslo: 09155/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk č. I Jednacího řádu rady města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplněk č. I Jednacího řádu komisí rady města dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit doplněk č. I Jednacího řádu zastupitelstva města dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit doplněk č. I Jednacího řádu výborů zastupitelstva města dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

5) doporučuje 

  
aby zastupitelstvo města uložilo vedoucí odboru legislativního a právního, Magistrátu města 

Ostravy, vydat úplná znění Jednacího řádu zastupitelstva města a Jednacího řádu výborů 

zastupitelstva města 

  

6) ukládá 

  
primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 3), 4) a 5) usnesení zastupitelstvu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
7) ukládá 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

vydat úplná znění Jednacího řádu rady města a Jednacího řádu komisí rady města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 25.05.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 33 
Návrh na vyjádření zájmu o zapojení statutárního města Ostravy           
do projektu Public Organisations Transform Energy Transition 
(POTEnT) v rámci programu Interreg Europe 
  
Usnesení číslo: 09156/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vyjádřením zájmu statutárního města Ostravy o účast v projektu Public Organisations 

Transform Energy Transition (POTEnT) - Veřejné organizace přetvářejí energetickou změnu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku právnické 
osobě Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 09157/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku právnické osobě Domov Magnolie, Ostrava - 

Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - 

Vítkovice, ve výši 504 tis. Kč na osobní náklady dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření , kterým se: 

- sníží 

ostatní neinvestiční výdaje 

na § 4357, pol. 5909, ORJ 180                                                                    o 504 tis. Kč 

- zvýší 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 5331, ORG 39, ORJ 180                                                      o 504 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele, a to 

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2018 na základě smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon takto: 
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č. smlouvy 03180/2015/SOC Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 

IČO 70631859                                                                                                     o 504 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: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování 
neinvestičního účelového příspěvku poskytnutého Domovu Slunečnice 
Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 09158/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 07556/RM1418/107 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně podmínek čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového příspěvku poskytnutého 

Domovu Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 

4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162 
  
Usnesení číslo: 09159/RM1418/127 

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

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.05.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2017 ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostravou v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 09160/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 02164/RM1418/31 
k usnesení č. 04248/RM1418/63 
k usnesení č. 05410/RM1418/78 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměn za rok 2017 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 

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

materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o., na projekt Sportovní areál U Cementárny -        
II. etapa 
  
Usnesení číslo: 09161/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
45 

  
 
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace             

z rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 1256/2017/ŠaS  ze dne 18.4.2017 s obchodní 

společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 4 
Návrh na poskytnutí účelové dotace České asociaci amerického fotbalu 
  
Usnesení číslo: 09162/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 200 tis Kč České asociaci amerického fotbalu, 

z.s., IČO: 60164115 se sídlem U Slavie 1540/2A, Vršovice, 100 00 Praha na realizaci akce 

“Czech Bowl XXV - Finále ČLAF 2018” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora 

uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 200 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 
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na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 200 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

na jeho jednání dne 23.5.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 5 
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace pobočnému spolku Sokolská 
župa Moravskoslezská 
  
Usnesení číslo: 09163/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
91 

  
 
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 150 tis. Kč pobočnému spolku Sokolská 

župa Moravskoslezská, IČO: 18051570, se sídlem Sokolská třída 1918/46, 702 00  Ostrava - 

Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním městem Ostrava           

a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu na “Krajský sokolský 

slet” 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901 o 150 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 
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na § 3419, pol. 5222 o 150 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
 náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

na jeho zasedání dne 23.05.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 10 
Ocenění 5 finalistů (kuchařů) mateřských a základních škol v rámci 
celoměstské soutěže “Zdraví na talíři, které všem chutná” v rámci 
projektu města ŠJ zdravě a chutně. 
  
Usnesení číslo: 09164/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
ocenit 5 finalistů celoměstské soutěže “Zdraví na talíři, které všem chutná” ve vaření kuchařů 

jednotlivců školních jídelen mateřských a základních škol v rámci projektu města ŠJ zdravě           

a chutně dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 tis. Kč každému z oceněných kuchařů dle bodu 1) 

tohoto usnesení. 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

• zvyšují běžné výdaje na § 3299, pol. 5492, ORJ 140        o 15 tis. Kč 

• snižují běžné výdaje na § 3299, pol. 5169, ORJ 140         o 15 tis. Kč 

  

4) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 27 
Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční 
podpoře a návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši          
15 mil. Kč Českému svazu ledního hokeje z.s. na uspořádání 
Mistrovství světa IIHF 2020 v ledním hokeji mužů do 20 let v České 
republice 
  
Usnesení číslo: 09165/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře mezi statutárním 

městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a Českým svazem ledního hokeje z.s. dle Přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 15 mil. Kč 

Českému svazu ledního hokeje z.s., IČO 00536440, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 

Praha 9-Libeň na zajištění Mistrovství světa IIHF 2020 v ledním hokeji mužů do 20 let          

v České republice dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2 předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava mezi 

statutárním městem Ostrava a Českým svazem ledního hokeje z.s. dle Přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 

částku 15 mil. Kč na uspořádání Mistrovství světa IIHF 2020 v ledním hokeji mužů do 20 let 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 22/36  
  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

na jeho jednání dne 23.5.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 30 
Návrh na poskytnutí účelové dotace Akademii FC Baník Ostrava, z.s. 
  
Usnesení číslo: 09166/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.000.000 Kč Akademii FC Baník Ostrava, 

z.s., IČO: 02214270 se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava         

na realizaci projektu “Baník mládežnické turnaje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu         

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901 o 2 000 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 

na § 3419, pol. 5222 o 2 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

na jeho jednání dne 23.5.2018 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci a návrh na poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti 
PARA HOCKEY OSTRAVA z.s. na uspořádání OSTRAVA 2019 World 
Para Ice Hockey Championschips 
  
Usnesení číslo: 09167/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, 

Moravskoslezským krajem a PARA HOCKEY OSTRAVA z.s dle Přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 7 mil. Kč PARA HOCKEY 

OSTRAVA z.s., IČO 06852637, se sídlem Nádražní 1325/18, 702 00 Moravská Ostrava        

na zajištění OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey Championships dle důvodové zprávy         

a Přílohy č. 2 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava mezi statutárním městem Ostrava a PARA 

HOCKEY OSTRAVA z.s. dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 161 o 1 000 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 1 000 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 6 mil. Kč          

na uspořádání OSTRAVA 2019 World Para Hockey Championships 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1), 2) a 3) tohoto 

usnesení na jeho jednání dne 23.5.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům           
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09168/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s 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 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení přípojky NN 0,4 kV k  pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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parc. č. 1884/2 - orná půda 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku     
ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, pro Statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09169/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a udržování podzemního kabelového vedení světelně signalizačního zařízení k pozemku: 

parc. č. 2583/5 - ostatní plocha, silnice 

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

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09170/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- parc.č. 725/3 

- parc.č. 726 

- parc.č. 727/1 

- parc.č. 730/15 

- parc.č. 730/16 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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- parc.č. 799/3 

od vlastníka: 

XXXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 509.250,00 Kč 

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

  

2) souhlasí 

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

- parc.č. 737/2 

- parc.č. 737/3 

od vlastníka: 

XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 61.250,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 726 

- parc.č. 727/1 

- parc.č. 730/15 

- parc.č. 730/16 

- parc.č. 799/3, 

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 pozemky statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to 

pozemky: 

- parc.č. 726 

- parc.č. 727/1 

- parc.č. 730/15 

- parc.č. 730/16 

- parc.č. 799/3, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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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 pozemky statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 12 
Návrh nekoupit a koupit pozemky v k. ú. Muglinov, obec Ostrava            
a zahájit jednání o koupi pozemků 
  
Usnesení číslo: 09171/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit pozemky v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a to: 

- pozemek p.č. 114/112, 

- pozemek p.č. 114/34, 

- pozemek p.č. 115/1, 

- pozemek p.č. 113/2, 

- pozemek p.č. 422/2, 

- pozemek p.č. 117, 

- pozemek p.č. 114/1 

od: 

Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, 

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8,          

IČO: 714 90 469, obhospodařování majetku v podílovém fondu 

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8,            

IČO: 274 37 558 

  

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) souhlasí 

  
s návrhem na zahájení jednání o koupi: 

- části pozemku p.č. 114/112 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava o výměře cca 500 m2, která bude 

dotčena investiční stavbou města “Oprava vodovodu a kanalizace v ul. Otova”, a to dle zákresu 

ve snímku, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu, 

od: 

Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, 

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8,       

IČO: 714 90 469, obhospodařování majetku v podílovém fondu 

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8,           

IČO: 274 37 558 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na zahájení jednání o koupi pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a to: 

- pozemek p.č.st. 657, 

- pozemek p.č. 388/1,  

- pozemek p.č. 388/2, 

- pozemek p.č. 393/1, 

- pozemek p.č. 414/4, 

- pozemek p.č. 421/29, 

- pozemek p.č. 421/36, 

- pozemek p.č. 530, 

od: 

Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, 

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8,          

IČO: 714 90 469, obhospodařování majetku v podílovém fondu 

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8,        

IČO: 274 37 55 

za kupní cenu, cenu obvyklou ve výši 9.326.600,-Kč dle znaleckého posudku                   

č. 2361-04/2018 ze dne 27. 1. 2018 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 15 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v budově č.p. 1161, k.ú. 
Zábřeh-VŽ 
  
Usnesení číslo: 09172/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
ze strany půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce prostor o celkové výměře 156,44 m2 

umístěných ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 1161, která je součástí pozemku parc. č. st. 

535, k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, sestávající z místností: 

1.   WC                                     2,4 m2 

2.   Předsíň                              2,4 m2 

3.   Sprcha                               3,25 m2 

4.   Sprcha                               3,25 m2 

5.   Schodiště                         16,04 m2 

6.   Chodba                            10 m2 

7.   Šatna M                           11,1 m2 

8.   Šatna Ž                            17,02 m2  

9.   Spol. místnost                  27,93 m2 

10. Disp.                                 24,01 m2 

11. Kancelář                           22,54 m2 

12. Kancelář                           14,07 m2 

s žadatelem Diakonie ČCE - středisko v Ostravě, IČO: 410 35 526, se sídlem Syllabova 

1278/19, 703 00, Ostrava - Vítkovice, 

na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 5. 2019, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 17           
v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 09173/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1284/2017/MJ ze dne 

25. 4. 2017, na pronájem bytu č. 17 o velikosti 2+kk umístěného v 6. nadzemním podlaží 

bytového domu č. p. 3033, který je součástí pozemku parc. č. 126/2, zastavěná plocha            



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les,          

s nájemcem 

XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

Ostrava 

z důvodu prodloužení doby nájmu, a to do 30. 6. 2019 a změny výměry podlahové plochy bytu 

pro stanovení výše nájemného 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Souhlas s poskytnutím dat, návrh na záměr změnit nájemní smlouvy 
formou uzavření dodatků 
  
Usnesení číslo: 09174/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užitím kartografických dat za účelem tvorby soutisku s navazujícími lesními majetky          

v rozsahu zpracovaného lesního hospodářského plánu s platností 1. 1. 2018 - 31.12.2027 pro 

lesní hospodářský celek Ostrava 

pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec 

Králové, PSČ 500 08, IČO 421 96 451, viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout věci nemovité v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to pozemky: 

- p. p. č. 822/66 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40957 m2 

- p. p. č. 822/193 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 395 m2 

- p. p. č. 822/194 - osatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, 

které nově vzniknou oddělením dle geometrického plánu č. 1235-37/2018 vyhotoveného v roce 

2018 pro k. ú. Mošnov z pozemku p. p. č. 822/66 o výměře 41454 m2, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

a 

změnit nájemní smlouvu ev. č. 2206/2005/MJ ze dne 20.12.2005 uzavřením dodatku č. 2, kdy 

dojde ke zúžení předmětu nájmu o věci nemovité, a to pozemky: 
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- p. č. st. 452 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 918 m2 

- p. p. č. 822/66 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40864 m2 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout věc nemovitou v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to pozemek: 

- p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 388 m2, který vznikne oddělením dle 

geometrického plánu č. 1199-277/2017 vyhotoveného v roce 2017 pro k. ú. Mošnov             

z pozemku p. p. č. 822/47, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

a 

změnit nájemní smlouvu ev. č. 2208/2005/MJ ze dne 20.12.2005 uzavřením dodatku č. 2, kdy 

dojde ke zúžení předmětu nájmu o věc nemovitou, a to pozemku: 

- p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 229 m
2 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy s Trojhalí Karolina 
  
Usnesení číslo: 09175/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu částí pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, a to: 

- parc.č . 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda, a to části A o výměře 98 m2, části B o výměře 

24 m2, části C o výměře 12 m2 a části D o výměře 36 m2 

- parc.č . 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 24 m2, části B         

o výměře 33 m2, části C o výměře 24 m2 a části D o výměře 48 m2, část E o výměře 45 m2, část 

F o výměře 24 m2 a část G o výměře 33 m2 

s TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem k Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 720 89 237 

za účelem pořádání jednodenního rodinného festivalu KOMPOT dne 20. 5. 2018 

za nájemné ve výši 20.500,- Kč za celou dobu nájmu + DPH v zákonné výši 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 36 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce budovy v k.ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09176/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. st. 1272 – zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí je budova  č. p. 1119 - objekt občanské vybavenosti,  k. ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava 

s žadatelem Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03, Ostrava, IČ: 61988987 na dobu 

určitou 29 dní, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Úpravy rozpočtu roku 2018 
  
Usnesení číslo: 09177/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 179 tis. Kč (A.1.) 

                                                       o 1 681 tis. Kč (A.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 27 tis. Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221, ÚZ 1030 o 32 tis. Kč (C.1.) 

na § 3299, pol. 5175, ORJ 140 o 7 tis. Kč (C.2.) 

na § 3326, pol. 5169, ORJ 200 o 2 tis. Kč (C.3.) 

na § 3792, pol. 5139, ORJ 300, ÚZ 3636 o 7 tis. Kč (C.4.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 179 tis. Kč (A.1.) 

                                                                                     o 1 681 tis. Kč (A.1.) 

na § 3522, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4241 o 27 tis. Kč (A.2.) 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 33/36  
  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3792, pol. 5169, ORJ 190, ÚZ 1030 o 32 tis. Kč (C.1.) 

na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 7 tis. Kč (C.2.) 

na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 2 tis. Kč (C.3.) 

s n i ž u j e  rezerva odboru strategického rozvoje 

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 7 tis. Kč (C.4.) 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 14 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena 
rady města, do Rakouska (Vídeň) ve dnech 19.-20.04.2018 
  
Usnesení číslo: 09178/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 08885/RM1418/124 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Rakouska 

(Vídeň) ve dnech 19.-20.04.2018 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „PR a reklamní kampaň pro parkoviště P+R“, poř. č. 
58/2018 
  
Usnesení číslo: 09179/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vytvoření            

a realizaci public relations a reklamní kampaně pro parkoviště Park and Ride, včetně 

odstavování vozidel na ploše Hlubina v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu         

s konsorciem společností: 

SILVER B. C., společnost s ručením omezeným 

IČO: 47683848 

se sídlem: Štítného 644/8, 709 00 Ostrava 

Mattbox.cz s.r.o. 

IČO: 01612727 

se sídlem: Dvořákova 1041/15, 702 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou: 890.000,-Kč bez DPH 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

kapitálové výdaje na: § 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 0100 o 1 080 tis. Kč 

z v ý š í: 

běžné výdaje na: § 2219, pol. 5169, ORJ 0100 o 1 080 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 38 
Příkazní smlouva o zajištění správy a výkonu dalších povinností 
  
Usnesení číslo: 09180/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření příkazní smlouvy o zajištění správy a výkonu dalších povinností se společností 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 23 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09181/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 9 ks lip o obvodech kmenů 140 cm, 126 cm, 144 cm, 136 cm, 152 cm, 118 cm, 

163 cm, 216 cm, 144 cm a 1 ks jírovce o obvodu kmene 184 cm, rostoucích na pozemku parc. 

č. 849/1 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a 1 ks smrku o obvodu 

kmene 58 cm, 1 keřový  porost růže o ploše 2 m2, 1 ks jírovce o obvodu kmene 208 cm, 2 ks 

lip o obvodech kmenů 166 cm, 130 cm a 1 ks javoru o obvodu kmene 110 cm, rostoucích          

na pozemku parc. č. 224/55 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava a to v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce křiž. ul. 28 října, sil. II/479 s MK 

ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě“., pro investora stavby: Statutární město Ostrava, 

Prokešovo nám. č. 8, 729 30  Ostrava, IČ: 00845451, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) s kácením keřové skupiny jalovců o výměře cca 80m2 rostoucí na pozemku parc.č.386 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava , na základě 

žádosti Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, 

aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil vyhotovení  a podání žádosti            

o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody dle bodu 1b) tohoto usnesení, 

včetně vyhotovení souhlasu s kácením dřevin dle bodu 1a) tohoto usnesení pro žadatele 

uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 18.05.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádosti o povolení kácení dřevin a souhlasu s kácením dřevin dle bodu 2) tohoto 

usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 18.05.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 11 
Aktualizace Interních postupů Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské 
aglomerace 
  
Usnesení číslo: 09182/RM1418/127 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 05205/RM1418/75 
k usnesení č. 07150/RM1418/100 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace ve verzi 3 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
 


