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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 05.09.2017  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

07151/RM1418/101 RM_M 0 Schválení programu 101. schůze rady města 
konané dne 05.09.2017 

35 

07152/RM1418/101 RM_M 14 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě 
č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 
elektronických komunikací 

25 

07153/RM1418/101 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Ostrava - Modernizace 
městského kamerového systému 2017”, 
poř. č. 168/2017 

25 

07154/RM1418/101 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
a vyhlášení výběrového řízení na obsazení členů 
představenstva této společnosti 

28 

07155/RM1418/101 RM_M 1 Podání žádosti o dotaci z programu Podpora 
bydlení pro rok 2018, podprogramu Regenerace 
sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt 
„RS - Ostrava, Fifejdy II - XIII. etapa” 

50 

07156/RM1418/101 RM_M 13 Podání žádosti o dotaci z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt Revitalizace 
vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina 

50 

07157/RM1418/101 RM_M 9 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 
na projekt modernizace IC Přívoz 

01 

07158/RM1418/101 RM_M 10 Návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši 
22.100 Kč paní M. B., patronce 5. ročníku 
ostravského charitativního závodu METROSTAV 
HANDY CYKLO MARATON 2017 (MHCM) 

01 

07159/RM1418/101 RM_M 11 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice 
Ostrava, p. o., a Mgr. Bc. Vojtěcha Curyla, DiS., 
ředitele Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p. o., 
do Polska (Toruň) ve dnech 26.-30.09.2017 

01 

07160/RM1418/101 RM_M 12 Zvýšení neinvestiční účelové dotace - dodatek č. 1 
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ev. č. 0002/2017/KP 
ze dne 03.01.2017 

01 

07161/RM1418/101 RM_M 38 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 
primátora, do Maďarska (Miskolc) ve dnech 14.-
16.09.2017 

01 

07162/RM1418/101 RM_M 43 Svěření pravomoci 28 
07163/RM1418/101 RM_M 53 Návrh programu 28. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 20. září 2017 
28 

07164/RM1418/101 RM_M 55 Stížnost občana 28 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 3/65 
  

07165/RM1418/101 RM_M 5 Změna k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace” včetně 
podmínek pro projekt „Cyklotrasa Y - 
Průmyslová, Baarova” v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu 

38 

07166/RM1418/101 RM_M 15 Podání žádostí o podporu z Integrovaného 
regionálního operačního programu pro projekty: 
1. Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP, 
2. Cyklostezka Nová Ves - vodárna, I. etapa, 
3. Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince 

38 

07167/RM1418/101 RM_M 37 Souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Ministerstva vnitra na spolufinancování 
projektu „Ostrava (Michálkovice) - Rekonstrukce 
hasičské zbrojnice” 

38 

07168/RM1418/101 RM_M 50 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 

86 

07169/RM1418/101 RM_M 52 Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu 
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
v 1. pololetí 2017 

86 

07170/RM1418/101 RM_M 56 Zplnomocnění Ostravského muzea, příspěvkové 
organizace, k podání žádosti o poskytnutí 
příspěvku v rámci dotačního programu 
Ministerstva kultury ČR 

42 

07171/RM1418/101 RM_M 49 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
v oblasti kultury společnosti BIO ILLUSION s.r.o. 

60 

07172/RM1418/101 RM_M 47 Žádost o změnu realizátora projektu podpořeného 
dotací v oblasti kultury 

31 

07173/RM1418/101 RM_M 51 Poskytnutí Stipendia města Ostrava 
v akademickém roce 2017/2018, schválení zásad 
na poskytnutí stipendia v akademickém 
roce 2018/2019 a vyhlášení výběrového řízení 
na poskytnutí stipendia v akademickém roce 
2018/2019 

91 

07174/RM1418/101 RM_M 8 Žádost FC Vítkovice z.s. o rozšíření podmínek 
použití poskytnuté dotace na realizaci projektu 
Turnaje fotbalového klubu FC Vítkovice 1919 

91 

07175/RM1418/101 RM_M 36 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Rozvoj 
rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 
II 

91 

07176/RM1418/101 RM_M 19 Souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3034/104, 
Ostrava-Bělský Les 

08 

07177/RM1418/101 RM_M 20 Návrh na souhlas s realizací stavby „Zpevněné 
plochy u objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, 
Ostrava - Zábřeh” 

08 
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07178/RM1418/101 RM_M 21 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky 
ve vlastnictví SMO za účelem provedení 
atmogeochemického průzkumu a případného 
měření dynamiky výstupů důlních plynů 
na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

08 

07179/RM1418/101 RM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a návrh na záměr 
neprodat nemovité věci v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 

08 

07180/RM1418/101 RM_M 23 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. 
Radvanice, návrh na záměr města neprodat část 
pozemku v k. ú. Radvanice, návrh koupit pozemek 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

08 

07181/RM1418/101 RM_M 24 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Kunčičky a návrh na záměr města prodat 
nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

08 

07182/RM1418/101 RM_M 25 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

07183/RM1418/101 RM_M 27 Návrh darovat část pozemku p. p. č. 460/72 v k. ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, návrh na uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí 
k pozemku p. p. č. 460/72 v k. ú. Zábřeh-VŽ, 
obec Ostrava 

08 

07184/RM1418/101 RM_M 28 Návrh na záměr města prodat část pozemku 
ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 

08 

07185/RM1418/101 RM_M 29 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, městskému obvodu 
Poruba 

08 

07186/RM1418/101 RM_M 30 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k. ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava městskému obvodu 
Stará Bělá 

08 

07187/RM1418/101 RM_M 31 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v k. ú. Moravská 
Ostrava a v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

07188/RM1418/101 RM_M 32 Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. 
Hošťálkovice, obec Ostrava, lokalita ulice K Vodě 

08 

07189/RM1418/101 RM_M 33 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k. ú. 
Hrabová, obec Ostrava městskému obvodu 
Hrabová 

08 

07190/RM1418/101 RM_M 34 Návrh na svěření nemovitých věcí městskému 
obvodu Nová Ves, městskému obvodu Vítkovice, 
městskému obvodu Slezská Ostrava a odejmutí 
nemovitých věcí městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 

08 
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07191/RM1418/101 RM_M 35 Návrh na předání majetku k hospodaření 
dodatkem č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby 
PLATO Ostrava, příspěvkové organizace 
a dodatkem č. 5 ke zřizovací listině právnické 
osoby Národní divadlo moravskoslezské, 
příspěvkové organizace 

08 

07192/RM1418/101 RM_M 39 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku 
v k. ú. Moravská Ostrava, návrh na uzavření 
dodatku č. 1 k pozemku v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava 

08 

07193/RM1418/101 RM_M 40 Návrh na záměr nepropachtovat a nepronajmout 
pozemky v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

07194/RM1418/101 RM_M 41 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 
v k. ú. Muglinov a v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava 

08 

07195/RM1418/101 RM_M 42 Návrh na záměr města nepronajmout část 
nemovitosti v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

07196/RM1418/101 RM_M 54 Návrh na uzavření smlouvy o provedení 
dobrovolné dražby a dražební vyhlášky o konání 
dražby dobrovolné nemovitých věcí v k. ú. 
Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant 
nad Ostravicí, se společností NAXOS Ostrava, a.s. 

08 

07197/RM1418/101 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 
Koncepce ve Strategické průmyslové zóně 
Ostrava - Mošnov „Malá zóna” 

05 

07198/RM1418/101 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Revitalizace lesoparku Benátky 
a Hulváckého kopce (DÚR+IČ)_III”, 
poř. č. 172/2017 

05 

07199/RM1418/101 RM_M 57 Návrh na uzavření smlouvy o výkonu funkce 
člena poroty a přizvaného odborníka a vyplacení 
odměn za účast porotce v architektonické soutěži 
o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy 
bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 

89 

07200/RM1418/101 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace 

80 

07201/RM1418/101 RM_M 7 Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků 
z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
na ozdravné pobyty od 01.11.2017 do 30.04.2018 

80 
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07202/RM1418/101 RM_M 16 Poskytnutí účelového neinvestičního transferu 
z rozpočtu statutárního města Ostravy městskému 
obvodu Plesná na ozelenění centrální části 
městského obvodu Plesná a pietního místa trvalou 
květenou a žádost městského obvodu Svinov 
o změnu termínu čerpání finančních prostředků 
z Fondu životního prostředí města Ostravy 
na realizaci projektu „Zahrada u novostavby 
mateřské školy na ul. Stanislavského“ 

80 

07203/RM1418/101 RM_M 17 Zapojení města Ostravy do kampaně Evropský 
týden mobility (16. - 22. září) v roce 2017 

80 

07204/RM1418/101 RM_M 18 Aktualizovaný Provozní řád útulku pro psy 
v Ostravě - Třebovicích 

80 

07205/RM1418/101 RM_VZ 4 Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu 
na certifikaci systému environmentálního 
managementu a změna termínu úkolu v cíli č. 1 
systému environmentálního managementu 
na Magistrátu města Ostravy 

80 

07206/RM1418/101 RM_M 3 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 17/2015 
o místním poplatku ze psů 

07 

07207/RM1418/101 RM_M 4 Návrh Dodatku č. 24 ke Směrnici č. 1/2007 
pro nakládání s finančními prostředky, postupy 
v účetnictví a další ustanovení s účinností 
od 06.09.2017 

07 

07208/RM1418/101 RM_M 44 Úprava rozpočtu r. 2017 07 
07209/RM1418/101 RM_M 6 Nařízení města č. 14/2017, kterým se mění 

a doplňuje nařízení města č. 12/2016, kterým 
se pro účely organizování dopravy vymezují 
na území města oblasti s placeným stáním, 
ve znění nařízení města č. 1/2017, kterým se mění 
a doplňuje nařízení města č. 12/2016, kterým 
se pro účely organizování dopravy vymezují 
na území města oblasti s placeným stáním, 
a ve znění nařízení města č. 3/2017, kterým 
se mění a a doplňuje nařízení města č. 12/2016, 
kterým se pro účely organizování dopravy 
vymezují na území města oblasti s placeným 
stáním, ve znění změn provedených nařízením 
města č. 1/2017 

09 

07210/RM1418/101 RM_VZ 3 Návrh na vyloučení z účasti v zadávacím řízení 
na nadlimitní veřejnou zakázku na služby 
mobilního operátora a na zrušení zadávacího 
řízení 

84 

07211/RM1418/101 RM_M 48 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytování služeb administrace zadávacího 
řízení ev. č. 1335/2017/VZKÚ ze dne 05.05.2017 

84 
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07212/RM1418/101 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Nákup automobilů”, poř. č. 
076/2017 

84 

 

 Materiály, které byly staženy:  
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 45 Žádosti městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky o přijetí úvěru na výstavbu „Radnice 
Mariánských Hor a Hulvák“ ve výši 100 mil. Kč 
(ze dne 26. dubna 2017), ve výši 90 mil. Kč 
(ze dne 27. července 2017) a petice občanů 
městského obvodu 

07 

 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Veterinární péče”, poř. č. 
150/2017 

80 

 RM_M 46 Návrh na vyhlášení výběrového řízení 
pro poskytnutí peněžních prostředků v oblasti 
kultury pro rok 2018 

60 

 RM_MZP 1 Stížnost na nečinnost Magistrátu města Ostravy 
ve věci porušování uzavřených Dohod 
o poskytnutí účelové dotace na ekologickou 
přestavbu systému ohřevu vody a vytápění 
rodinných domů tuhými palivy z roku 1994 
a podnět k prošetření dosavadních stížností v dané 
věci adresovaných odboru financí a rozpočtu 
jako pověřenému odboru na straně poskytovatele 
ekologické dotace 

02 

 RM_M 26 Návrh na záměr města darovat/nedarovat části 
pozemku k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(ul. Na Jízdárně) 

08 

  
RM_M 0 
Schválení programu 101. sch ůze rady m ěsta konané dne 05.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07151/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 101. schůze rady města konané dne 05.09.2017  
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RM_M 14 
Návrh dodatku č. 2 ke smlouv ě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování 
služeb elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 07152/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 
elektronických komunikací mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, a společnosti OVANET a.s., Hájkova 1100/13, Ostrava - Přívoz, 
IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Ostrava - Modernizace m ěstského kamerového 
systému 2017”, po ř. č. 168/2017 
  
Usnesení číslo: 07153/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na modernizaci 
městského kamerového systému užívaného Městskou policií Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

A.I.Company, s.r.o. 
se sídlem: Kotkova 271/6, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO: 01995014 

za cenu nejvýše přípustnou 206 990,46 Kč bez DPH 
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RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. a vyhlášení výb ěrového řízení na obsazení členů 
představenstva této spole čnosti 
  
Usnesení číslo: 07154/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady dle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. se sídlem Poděbradova 
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o odvolání xxxxxxxxxxxxxx, nar.  xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
z funkce místopředsedy představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava, a. s. 
a informaci o zvolení nového místopředsedy představenstva obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava, a. s.,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) volí 
  

do funkce člena představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., s účinností 
ode dne 26.09.2017, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
3) odvolává 
  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z funkce člena představenstva obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

  
4) volí 
  

do funkce člena představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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5) rozhodla 
  

jakožto orgán statutárního města Ostravy, nikoli v působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., o vyhlášení výběrového řízení na obsazení jednoho 
místa člena představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu a jmenuje za členy výběrové komise: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, předsedu představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, předsedu dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Ing.  Vladimíra Cigánka, náměstka primátora 
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora 

  
 

RM_M 1 
Podání žádo sti o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 201 8, 
podprogramu Regenerace sídliš ť Ministerstva pro místní rozvoj 
pro projekt „RS - Ostrava, Fifejdy II - XIII. etapa ” 
  
Usnesení číslo: 07155/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 6350/RM1014/83 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci pro projekt „RS - Ostrava, Fifejdy II - XIII. etapa” v rámci 
programu Podpora bydlení pro rok 2018 podprogramu Regenerace sídlišť vyhlášeného 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami podprogramu Regenerace sídlišť v rámci programu 
Podpora bydlení pro rok 2018 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně 
o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2017
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 
15 995 tis. Kč 

− v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 5 695 tis. Kč, přičemž v obou částkách 
je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 5 695 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
4) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 
specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 3) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2017
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 13 
Podání žádosti o dotaci z rozpo čtu Moravskoslezského kraje na projekt 
Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, V řesina 
  
Usnesení číslo: 07156/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

zahájení přípravy projektu Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina, 
ke spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

  
2) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci na projekt Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, 
Vřesina, z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
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3) žádá 
  

městský obvod Poruba 
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci 
pro projekt dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 
rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 30.09.2017
 starosta městského obvodu Poruba 
  
4) žádá 
  

o zajištění financování projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2017
 starosta městského obvodu Poruba 
  

 
RM_M 9 
Návrh na poskytnutí investi ční účelové dotace spole čnosti Ostravský 
informa ční servis, s.r.o., na projekt modernizace IC P řívoz 
  
Usnesení číslo: 07157/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 02263/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
ve výši 950.000 Kč společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., Jurečkova 1935/12, 702 00 
Ostrava, IČO 26879280, na projekt modernizace IC Přívoz 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
− sníží rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 950 tis. Kč 
− zvýší investiční transfery podnikatelským subjektům 

na § 2143, pol. 6313, ORJ 221 o 950 tis. Kč 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451, a společností 
Ostravský informační servis, s. r. o., Jurečkova 1935/12, 702 00  Ostrava, IČO 26879280, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí  investiční účelové dotace 
a návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace dle bodů 1) 
a 3) tohoto usnesení a ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 10 
Návrh na poskytnutí pen ěžitého daru ve výši 22.100 K č paní M. B., 
patronce 5. ro čníku ostravského charitativního závodu METROSTAV 
HANDY CYKLO MARATON 2017 (MHCM) 
  
Usnesení číslo: 07158/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru ve výši 22.100 Kč paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, patronce 5. ročníku charitativního 
závodu METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2017 a o uzavření darovací smlouvy 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

− sníží běžné výdaje z rozpočtové rezervy města 
na   § 2143, pol. 5909, UZ 7117, ORJ 221 o 23 tis. Kč 

− zvýší dary obyvatelstvu 
na   § 4399, pol. 5492, UZ 7117, ORJ 221 o 23 tis. Kč                          

 
  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 
města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 11 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Radka Barana, 
ředitele Domova Slune čnice Ostrava, p. o., a Mgr. Bc. Vojt ěcha Curyla, 
DiS., ředitele Domova Slunovrat, Ostrava- Přívoz, p. o., do Polska 
(Toruň) ve dnech 26.-30.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07159/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava, p. o., 
a Mgr. Bc. Vojtěcha Curyla, DiS., ředitele Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p. o., do Polska 
(Toruň) ve dnech 26.-30.09.2017 za účelem účasti na studijní cestě 

  
2) ukládá 
  

řediteli Domova Slunečnice Ostrava, p. o., a řediteli Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p. o. 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Radek Baran, T: 17.10.2017
 ředitel Domova Slunečnice Ostrava, p. o. 
  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., T: 17.10.2017
 ředitel Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p. o. 
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RM_M 12 
Zvýšení neinvesti ční účelové dotace - dodatek č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouv ě o poskytnutí neinvesti ční účelové dotace z rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy ev. č. 0002/2017/KP ze dne 03.01.2017 
  
Usnesení číslo: 07160/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 02405/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0002/2017/KP 
ze dne 03.01.2017 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 

b) schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2.100 tis. Kč 

z v y š u j í 

neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům na § 5511, pol. 5319, ORJ 121 
o 2.100 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit dodatek č. 1 a rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí a ke schválení na jeho zasedání dne 20.09.2017 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 38 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty doc. Ing. Ivety 
Vozňákové, Ph.D., nám ěstkyn ě primátora, do Ma ďarska (Miskolc) 
ve dnech 14.-16.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07161/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu  doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, 
do Maďarska (Miskolc) ve dnech 14.-16.09.2017 za účelem reprezentace města 
na Setkání partnerských měst V4 

  
2) schvaluje 
  

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

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D, 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 29.08.2017
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 43 
Svěření pravomoci 
  
Usnesení číslo: 07162/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) svěřuje 
  

primátorovi statutárního města Ostravy pravomoc rozhodování o vyslovení souhlasu 
nebo nesouhlasu vlastníka nemovitostí s umístěním sídel společností, které mají užívací vztah 
k  prostorům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, které jsou poskytnuty do užívání 
společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO: 25379631, se sídlem 
Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, na podkladě všech závazkových právních 
vztahů se statutárním městem Ostrava 
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2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit radě města jedenkrát za čtvrtletí přehled o vysloveném souhlasu nebo nesouhlasu 
dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 53 
Návrh programu 28. zasedání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 20. září 2017 
  
Usnesení číslo: 07163/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem programu 28. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 
20. září 2017 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 55 
Stížnost ob čana 
  
Usnesení číslo: 07164/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 02474/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vzít na vědomí stížnost občana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi, MBA, 

předložit bod 1)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 5 
Změna k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace” v četně podmínek 
pro projekt „Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” v rámci 
Integrovaného regionálního opera čního programu 
  
Usnesení číslo: 07165/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 02465/17 
k usnesení č. 03422/RM1418/51 
k usnesení č. 1527/ZM1418/24 
k usnesení č. 03486/RM1418/52 
k usnesení č. 03712/RM1418/56 
k usnesení č. 05651/RM1418/82 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se změnou „Rozhodnutí o poskytnutí dotace” (identifikační  číslo: 117D03B000065) 
pro projekt „Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
a „Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí změny „Rozhodnutí o poskytnutí dotace” (identifikační  číslo: 
117D03B000065) pro projekt „Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a „Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace” dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 15 
Podání žádostí o podporu z Integrovaného regionální ho opera čního 
programu pro projekty: 1. Cyklistické propojení ul.  17. listopadu, VTP, 2. 
Cyklostezka Nová Ves - vodárna, I. etapa, 3. Cyklostezka ul. Želivského, 
Na Rovince 
  
Usnesení číslo: 07166/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 06753/RM1418/98 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádostí o podporu pro projekty: 

„Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP” 
„Cyklostezka Nová Ves - vodárna, I. etapa” 
„Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” 

ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 
Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zajistit předložení kompletních žádostí o podporu k projektům dle bodu 1) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami 72. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 
„Cyklodoprava II” 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 07.09.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení: „Cyklistické propojení 
ul. 17. listopadu, VTP” financování celkových výdajů projektu ve výši 16 431 tis. Kč, 
přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování SMO celkem ve výši 2 100 tis. Kč 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, z toho: 

− v roce 2017 na předfinancování projektu ve výši 179 tis. Kč 

− v roce 2018 na předfinancování projektu ve výši  15 012 tis. Kč 

− v roce 2019 na předfinancování projektu ve výši 149 tis. Kč 
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4) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení: „Cyklostezka Nová Ves - vodárna, 
I. etapa” financování celkových výdajů projektu ve výši 14 217 tis. Kč, přičemž v této 
částce je obsaženo spolufinancování SMO celkem ve výši 3 750 tis. Kč dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, z toho: 

− v roce 2017 na předfinancování projektu ve výši 239 tis. Kč 

− v roce 2018 na předfinancování projektu ve výši 12 751 tis. Kč 

− v roce 2019 na předfinancování projektu ve výši 160 tis. Kč 

  
5) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení: „Cyklostezka ul. Želivského, 
Na Rovince” financování celkových výdajů projektu ve výši 5 223 tis. Kč, přičemž 
v této částce je obsaženo spolufinancování SMO celkem ve výši 1 592 tis. Kč dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, z toho: 

− v roce 2017 na předfinancování projektu ve výši 204 tis. Kč 

− v roce 2018 na předfinancování projektu ve výši  196 tis. Kč 

− v roce 2019 na předfinancování projektu ve výši 4 540 tis. Kč 

  
6) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zajistit ve spolupráci s odborem investičním spolufinancování a předfinancování projektů 
uvedených v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního 
města Ostravy dle bodů 3) až 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.10.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.10.2017
 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 37 
Souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z rozpo čtu Ministerstva 
vnitra na spolufinancování projektu „Ostrava (Michá lkovice) -
Rekonstrukce hasi čské zbrojnice” 
  
Usnesení číslo: 07167/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 02421/17 
k usnesení č. 1637/ZM1418/26 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace a Rozhodnutím o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra se sídlem 
Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, IČO 00007064, na spolufinancování projektu „Ostrava 
(Michálkovice) - Rekonstrukce hasičské zbrojnice” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra 
se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, IČO 00007064, na spolufinancování projektu 
„Ostrava (Michálkovice) - Rekonstrukce hasičské zbrojnice” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 50 
Návrh na uzav ření dodatk ů ke smlouvám o poskytnutí neinvesti ční 
účelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07168/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02434/17 
k usnesení č. 1251/ZM1418/19 
k usnesení č. 1495/ZM1418/23 
k usnesení č. 1538/ZM1418/24 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace: 

− ev. č. 0201/2017/SVZ, uzavřené s organizací Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 44940998, s rozšířením účelu použití dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

− ev. č. 0856/2017/SVZ, uzavřené s organizací Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 44940998, s rozšířením účelu použití dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu 

− ev. č. 0123/2017/SVZ, uzavřené s organizací Asociace TRIGON, o.p.s., Skautská 1045/3,
708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 27027686, s rozšířením účelu použití dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu 

− ev. č. 0199/2017/SVZ, uzavřené s organizací Bílý kruh bezpečí, z.s., U Trojice 1042/2, 
150 00 Praha-Smíchov, IČO: 47607483, s rozšířením účelu použití dle přílohy č. 13 
předloženého materiálu 

− ev. č. 0200/2017/SVZ, uzavřené s organizací Bílý kruh bezpečí, z.s., U Trojice 1042/2, 
150 00 Praha-Smíchov, IČO: 47607483, s rozšířením účelu použití dle přílohy č. 14 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření dodatků dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 23/65 
  

RM_M 52 
Zpráv a o čerpání finan čních prost ředků z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava v 1. pololetí 2017 
  
Usnesení číslo: 07169/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02478/17 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
v 1. pololetí 2017 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 
Ostrava v 1. pololetí 2017 na vědomí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 56 
Zplnomocn ění Ostravského muzea, p říspěvkové organizace, k po dání 
žádosti o poskytnutí p říspěvku v rámci dota čního programu 
Ministerstva kultury ČR 
  
Usnesení číslo: 07170/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o podání žádosti o poskytnutí příspěvku ve výši 70 % celkových nákladů daného projektu,
tj. 218 000,- Kč, v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ,,Podpora expozičních 
a výstavních projektů pro rok 2017“, okruh č. 1 – instalace expozic nebo výstav, a to za účelem 
podpory realizace projektu ,,Instalace expozice originálního sbírkového předmětu – mamutího 
klu ve stálé expozici Ostravského muzea“ a o účasti ve zmíněném výběrovém dotačním řízení 
na rok 2017 
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2) souhlasí 
  

se zplnomocněním právnické osoby Ostravské muzeum, příspěvková organizace, 
se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00097594, 
jakožto zástupce statutárního města Ostravy v rozsahu plynoucím z přílohy č. 2 předloženého 
materiálu za účelem dosažení cíle uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení a s ostatním obsahem 
dané přílohy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 49 
Žádost o poskytnutí neinvesti ční účelové dotace v oblasti kultury 
spole čnosti BIO ILLUSION s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07171/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 02477/17 
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ostrava společnosti BIO ILLUSION s.r.o., se sídlem  Jabloňova 2929/30, 
Záběhlice 106 00 Praha, IČO: 62908049, na realizaci projektu „Film Tři” ve výši 80 tis. Kč 
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným 
v tomto bodě 1) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

− s n i ž u j í 
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355                            o  80 tis. Kč 

− z v y š u j í 
neinvestiční transfery na ORJ 160 
na § 3313, pol. 5213, ÚZ 1355                            o  80 tis. Kč 
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3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města 20.09.2017 
k rozhodnutí a schválení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 47 
Žádost o zm ěnu realizátora projektu podpo řeného dotací v oblasti 
kultury 
  
Usnesení číslo: 07172/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
31 

  
k materiálu č. BJ1418 02461/17 
k usnesení č. 1545/ZM1418/24 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

změnit své usnesení č. 1545/ZM1418/24 ze dne 01.03.2017, a to tak, že v původní příloze č. 3 
předloženého materiálu k citovanému usnesení se mění příjemce dotace u projektu 
„Dny maďarské kultury v Ostravě 2017” pod kódem 16/1139 dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání 
dne 20.09.2017 ke schválení a rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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RM_M 51 
Poskytnutí Stipendia m ěsta Ostrava v a kademickém roce 2017/2018, 
schválení zásad na poskytnutí stipendia v akademick ém roce 2018/2019 
a vyhlášení výb ěrového řízení na poskytnutí stipendia v akademickém 
roce 2018/2019 
  
Usnesení číslo: 07173/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2017/2018 studujícím 
ve výši uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 
2017/2018 mezi statutárním městem Ostrava a příjemci stipendia dle bodu 1) tohoto usnesení 
a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
navrhnout body 1) - 2) předloženého materiálu k projednání na zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 8 
Žádost FC Vítkovice z. s. o rozší ření podmínek použití poskytnuté 
dotace na realizaci p rojektu Turnaje fotbalového klubu FC Vítkovice 
1919 
  
Usnesení číslo: 07174/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 1547/ZM1418/24 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 0451/2017/ŠaS uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava a FC Vítkovicemi 1919 z.s., se sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava, 
IČO 22881425 a  dle přílohy č. 1 a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání 
dne 20.09.2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 36 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Rozvoj ro vného p řístupu 
ke vzdělávání ve m ěstě Ostrava II 
  
Usnesení číslo: 07175/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí dotace ve výši 14,80 mil. Kč z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání 
od poskytovatele Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (se sídlem Karmelitská 529/5, 
118 12 Praha 1, IČ: 00022985) na projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 
Ostrava II” dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.16_021/0005144-1 přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
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2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava, odboru školství a sportu 
zabezpečit veškeré úkony potřebné spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.11.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 19 
Souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3034/104, Ost rava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 07176/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1+2 ve 3. NP bytového 
domu č. p. 3034, který je součástí pozemku parc. č. 126/8, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Dubina u Ostravy, na ul. Horní č. or. 104, Ostrava-Bělský Les 

mezi společnými nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a podnájemci  panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na dobu určitou od udělení souhlasu rady města do 31.12.2018, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na souhlas s realizací stavby „Zpevn ěné plochy u objektu 
na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava - Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 07177/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s vydáním souhlasu k realizaci stavby  „Zpevněné plochy u objektu na ul. Svornosti” umístěné 
mj. také na části pozemku p. p. č. 1398/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

dle koordinační situace stavby, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
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pro městský obvod Ostrava-Jih 

za splnění níže uvedených podmínek: 
− bude vyžádáno stanovisko správce veřejného osvětlení společnost Ostravské komunikace, 

a.s, které bude následně respektováno 
− nedojde k přímé kolizi s vysazenými dřevinami v rámci projektu „Revitalizace městské 

zeleně” 
− stavebník obdrží kladné rozhodnutí o souhlasu s realizací stavby dle § 17 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění 

  
 

RM_M 21 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnict ví SMO 
za účelem provedení atmogeochemického pr ůzkumu a p řípadného 
měření dynamiky výstup ů důlních plyn ů na povrch pro spole čnost 
Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07178/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3630/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
IČO 00494356 

  
2) souhlasí 
  

se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 374/1 - trvalý travní porost, 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
IČO 00494356 

  
3) souhlasí 
  

se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1706 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
IČO 00494356 

  
 

RM_M 22 
Návrh na zám ěr města prodat nemovitou v ěc v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava a návrh na zám ěr neprodat nemovité v ěci v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07179/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02397/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat  
− pozemek parc. č. 989/4 v k. ú . Svinov, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov 

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat  
− pozemek parc. č. 989/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov 

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
− pozemek parc. č. 3755/2 
− pozemek parc. č. 3755/3 
− pozemek parc. č. 3755/4 
− část pozemku parc. č. 3755/1 o výměře 197 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, která je 
dle geometrického plánu č. 2501-284/2013, vyhotoveného pro k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
který je přílohou č. 3 tohoto materiálu, označena jako pozemek parc. č. 3755/8 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 23 
Návrh na zám ěr města prodat pozemek v k. ú. Ra dvanice, návrh 
na záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Radvanice, návrh koupit 
pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07180/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02430/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 420/7 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

− část pozemku parc. č. 3222/2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
o výměře 15 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem koupit pozemek p. p. č. 469/12 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

za sjednanou kupní cenu ve výši 10.400,-Kč 

od: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 10 předloženého materiálu 

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

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 24 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Kun čičky a návrh 
na záměr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07181/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02480/17 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci, z vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

− pozemek  parc. č. 1567/14 
− pozemek  parc. č. 1567/16 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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− pozemek  parc. č. 1654/424, v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, viz příloha č. 1/1 
předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

− část pozemku p. p. č. 119/1, o výměře 718 m2 - díl a) 
− část pozemku p. p. č. 119/6, o výměře 95 m2 - díl b), dle geometrického plánu č. 2588 -

289/2016 odděleny a nově označeny jako pozemek p. p. č. 119/7 (po zaokrouhlení výměr 
814 m2) viz příloha č. 2/3 předloženého materiálu 

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

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) a 2)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 25 
Návrh na zám ěr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07182/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02464/17 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 2980/2 o výměře 114 m2 

část pozemku parc. č. 2980/7 o výměře 323 m2 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

dle zákresu, který je přílohou č. 1/4 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 1179/1  
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 27 
Návrh darovat část pozemku p. p. č. 460/72 v k. ú. Záb řeh-VŽ, 
obec Ostrava, návrh na uzav ření smlouvy o z řízení slu žebnosti 
inženýrských sítí k pozemku p. p. č. 460/72 v k. ú. Záb řeh-VŽ, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07183/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02416/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem darovat  část pozemku p. p. č. 460/72 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 
1918 m2   v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice,  která je dle geometrického plánu č. 2011-564/2017 
vyhotoveného pro  k. ú. Zábřeh-VŽ, označena jako pozemek p. p. č. 460/73 - ost. plocha, 
manipulační plocha 

Ostravské univerzitě, Dvořákova 138/7, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 619 88 987  

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) rozhodla 
  

na straně oprávněného ze služebnosti zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 
plynovodní přípojky, vodovodního řadu DN 150, kanalizační stoky DN 300 a DN 150 k části 
pozemku: 

p. p. č. 460/72 - ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 
nově označené dle geometrického plánu č. 2011-564/2017 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, 
obec Ostrava, jako pozemek p. p. č. 460/73 - ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Zábřeh-
VŽ, obec Ostrava, pro:  

Ostravská univerzita 
se sídlem Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO 619 88 987 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo rozhodne o uzavření 
darovací smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 28 
Návrh na zám ěr města prodat část pozemku ve strategické pr ůmyslové 
zóně Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 07184/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02470/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se záměrem města prodat 
− část pozemku p. p. č. 822/47 o výměře 19317 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 1199-277/2017 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov, v roce 2017, označená 
jako pozemek p. p. č. 822/185 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 29 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Poruba- sever, obec Ostrava, návrh 
svěřit nemovité v ěci v k. ú. Poruba- sever, obec Ostrava, m ěstskému 
obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 07185/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02451/17 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, týkající se navýšení kupní ceny 
za prodej níže uvedených nemovitých věcí v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, z jejich 
vlastnictví do vlastnictví statutárního města Ostrava, a to pozemků: 

− parc. č. 3674/10 lesní pozemek 

− parc. č. 3751/186 ostat. plocha, zeleň 

− parc. č. 3751/189 ostat. plocha, zeleň, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
a to pozemky  parc. č. 3674/10 a parc. č. 3751/186 od podílových spoluvlastníků manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

− xxxxxxxxxxxx ideální 1/2 pozemku parc. č. 3674/10 a pozemku parc. č. 3751/186 
− xxxxxxxxxxxx ideální 1/2 pozemku parc. č. 3674/10 a pozemku parc. č. 3751/186 

za  cenu obvyklou celkem 158.720,- Kč, přičemž každý ze spoluvlastníků obdrží částku ve výši 
79.860,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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3) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, z vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to pozemek parc. č. 3751/189, za  cenu obvyklou ve výši 127.400,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci  v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle  čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění,  za podmínky, 
že statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 

− pozemek parc. č. 3751/186 
− pozemek parc. č. 3751/189  

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit  níže uvedené nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,  jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění za podmínky, že statutární město 
Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 

− pozemek parc. č. 3751/186 
− pozemek parc. č. 3751/189  

  
6) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh  dle bodu 1) - 5)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 30 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Stará B ělá, obec Ostrava, návrh 
svěřit nemovité v ěci v k. ú. Stará B ělá, obec Ostrava m ěstskému 
obvodu Stará B ělá 
  
Usnesení číslo: 07186/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02414/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 
− pozemek parc. č. 3066 
− pozemek parc. č. 3067 

z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za  sjednanou kupní cenu ve výši 154.045,- Kč, 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3  předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit  níže uvedené nemovité věci  v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 
jakožto majetek svěřený  městskému obvodu Stará Bělá, dle  čl. 9 odst. (1) písm. b)  Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění,  za podmínky, 
že statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 

− pozemek parc. č. 3066 
− pozemek parc. č. 3067 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit níže uvedené nemovité věci  v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava,  jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Stará Bělá dle  čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění za podmínky, že statutární město 
Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 

− pozemek parc. č. 3066 
− pozemek parc. č. 3067  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh  dle bodu 1) - 3)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 31 
Návrh na zám ěr města sm ěnit nemov ité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Slezská Ostrava,  obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07187/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02419/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 
níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

− pozemek p. p. č. 455/74 
− pozemek p. p. č. 455/94 
− pozemek p. p. č. 1095/5 

za  

níže uvedené nemovité věci  ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 619 74 757, a to: 

− pozemek parc. č. 3468/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
− pozemek parc. č. 1211/2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

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

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 32 
Návrh na zám ěr města sm ěnit pozemky v k. ú. Hoš ťálkovice, 
obec Ostrava, lokalita ulice K Vod ě 
  
Usnesení číslo: 07188/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02463/17 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

návrh směnit 
část pozemku parc. č. 1318/1, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1029-
451/2015  vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako pozemek 
parc. č. 1318/64 o výměře 1504 m2 

ve vlastnictví právnické osoby 

za 

část pozemku parc. č. 1318/14, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků 
č. 1029-451/2015  vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena 
jako pozemek parc. č. 1318/63 o výměře 22983 m2 

a 

část pozemku parc. č. 2103, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1029-
451/2015  vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako pozemek 
parc. č. 2103/2 o výměře 376 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 
část pozemku parc. č. 1318/1, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1029-
451/2015  vyhotoveného pro  k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako pozemek 
parc. č. 1318/64 o výměře 1504 m2 

ve vlastnictví právnické osoby 

za 

část pozemku parc. č. 1318/14, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků 
č. 1029-451/2015  vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako 
pozemek parc. č. 1318/63 o výměře 22983 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice 

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 

část pozemku parc. č. 2103, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1029-
451/2015  vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako pozemek 
parc. č. 2103/2 o výměře 376 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice 

  
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: 20.09.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 33 
Návrh sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh sv ěřit 
nemovité v ěci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, m ěstskému obvodu 
Hrabová 
  
Usnesení číslo: 07189/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02423/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem směnit nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Hrabová v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 
− pozemek parc. č. 862/37 
− pozemek parc. č. 862/38 
za 
nemovité věci ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to:   
− pozemek parc. č. 2552/8 
− pozemek parc. č. 2552/11 
− pozemek parc. č. 2583/7 
− pozemek parc. č. 2583/20  

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

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

2) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hrabová, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, 
že statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 

− pozemek parc. č. 2552/8 

− pozemek parc. č. 2552/11 

− pozemek parc. č. 2583/7 

− pozemek parc. č. 2583/20  

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Hrabová, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v platném znění za podmínky, že statutární město Ostrava nebude 
uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 

− pozemek parc. č. 2552/8 

− pozemek parc. č. 2552/11 

− pozemek parc. č. 2583/7 

− pozemek parc. č. 2583/20  

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 

RM_M 34 (zn.předkl.) 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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Návrh na sv ěření nemov itých v ěcí městskému obvodu Nová Ves, 
městskému obvodu Vítkovice, m ěstskému obvodu Slezská Ostrava 
a odejmutí nemovitých v ěcí městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 07190/RM1418/101 

08 

  
k materiálu č. BJ1418 02475/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemky: 
p. p. č. 448/7 - orná půda 
p. p. č. 448/8 - orná půda 
vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemky: 
p. p. č. 448/7 - orná půda 
p. p. č. 448/8- orná půda 
vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  
3) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemky: 
p. p. č. 487/16 - orná půda 
p. p. č. 487/17 - orná půda 
p. p. č. 487/18 - orná půda 
p. p. č. 487/19 - orná půda 
vše v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava 

parc. č. 216/2 - zastavěná plocha a nádvoří 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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parc. č. 224/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
parc. č. 238/5 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 238/6 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 472/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
parc. č. 911/1 - ostatní plocha, zeleň 
parc. č. 1011/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
parc. č.1248 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
parc. č. 1254/15 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 1254/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
parc. č. 1254/19 - ostatní plocha, zeleň 
parc. č. 1393 - ostatní plocha, neplodná půda 
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemky: 
p. p. č. 487/16 - orná půda 
p. p. č. 487/17 - orná půda 
p. p. č. 487/18 - orná půda 
p. p. č. 487/19 - orná půda 
vše v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava 
parc. č. 216/2 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 224/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
parc. č. 238/5 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 238/6 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 472/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
parc. č. 911/1 - ostatní plocha, zeleň 
parc. č. 1011/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
parc. č. 1248 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
parc. č. 1254/15 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 1254/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
parc. č. 1254/19 - ostatní plocha, zeleň 
parc. č. 1393 - ostatní plocha, neplodná půda 

vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle 
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění  

pozemky: 
parc. č. 46/2 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 46/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
parc. č. 46/19 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 5191/93 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č 5257/1 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 5257/40 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/41 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/42 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 5257/43 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 5257/45 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 5257/46 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/47 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/48 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/49 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/156 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/201 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/247 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 5257/252 - zastavěná plocha a nádvoří 
vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemky: 
parc. č. 46/2 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č.  46/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
parc. č. 46/19 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 5191/93 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/1 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 5257/40 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/41 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/42 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 5257/43 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 5257/45 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 5257/46 - zastavěná plocha a nádvoří 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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parc. č. 5257/47 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/48 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/49 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/156 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/201 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 5257/247 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 5257/252 - zastavěná plocha a nádvoří 
vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 

za podmínky, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vydá s odejmutím souhlasné 
stanovisko, 

a to: 

a)  pozemku parc. č. 214/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
    pozemku parc. č. 225/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
    pozemku parc. č. 225/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
    vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

b) níže uvedený nemovitý majetek v celkové vstupní hodnotě  ve výši   983.134,50 Kč, a to: 

b. 1) části místní komunikace III. třídy vedené v pasportu místních komunikací pod kmenovým   
        číslem 171 a názvem „Smetanovo náměstí”  nacházející  se  na  pozemcích  parc. č. 214/7,                        
        parc.  č.  225/5 a  parc.  č.  213/18, vše  v  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to části          
        označené v pasportu komunikací jako prvky výše uvedené komunikace takto: 

parkoviště č. 5 o ploše 132,31 m2 

parkoviště č. 6 o ploše 51,30 m2 

parkoviště č. 7 o ploše 72,78 m2 

vjezd č. 9 o ploše 51,59 m2  
vjezd č. 10 o ploše 194,13 m2  

za podmínky zajištění ze strany statutárního města Ostravy změny zařazení výše specifikované 
části místní komunikace III. třídy, vedené v pasportu místních komunikací pod kmenovým 
číslem 171, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, případně 
jejího vyřazení z kategorie místních komunikací tak, aby správa odejmuté plochy pozemní 
komunikace nenáležela v souvislosti s čl. 23 obecné závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, městskému obvodu 

b.2) účelovou komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 213/18 v k. ú. Moravská Ostrava, 
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       obec Ostrava 

  
8) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 7) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  
9) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy 
zajistit potřebné změny v pasportu místních komunikací dle bodu 7 b.1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 20.10.2017
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 35 
Návrh na p ředání majetku k hospoda ření dodatkem č. 5 ke zřizovací 
listin ě právnické osoby PLATO Ostrava, p říspěvkové organizace 
a dodatkem č. 5 ke zřizovací listin ě právnické osoby Národní divadlo 
moravskoslezské, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 07191/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02473/17 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině ze dne 25.05.2016 právnické osoby PLATO Ostrava, 
příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, 
IČO 71294538, kterým se předávají k hospodaření nemovité věci, a to: 

− část pozemku parc. č. 1960/8 o výměře 1352 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 5742-208/2017 ze dne 03.07.2017 označena jako 
pozemek parc. č. 1960/31   v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  

− zpevněné plochy na pozemku parc. č. 1960/31 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

2) projednala 
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návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Národní divadlo 
moravskoslezské, příspěvková organizace, se sídlem Čsl. legií 14, 702 00 Ostrava, 
IČO 00100528, kterým se předávají k hospodaření nemovité věci, a to: 

− pozemek parc. č. 3750 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 3190, 
občanská vybavenost 

− pozemek parc. č. 86/3 - ostatní plocha, jiná plocha 
− pozemek parc. č. 4209 - ostatní plocha, jiná plocha 
− část pozemku parc. č. 86/1 o výměře 3311 m2, která je dle geometrického plánu č. 5741-

207/2017 
ze dne 03.07.2017 označena jako pozemek parc. č. 86/33 
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava    

− zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 86/33, 86/3 a 4209 v k. ú. Moravská Ostrava 

dle přílohy č. 2  předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 25.05.2016, právnické osoby PLATO 
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014, právnické osoby Národní 
divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  
předložit zastupitelstvu města ke schválení 

a) návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková 
organizace  

b) návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Národní divadlo moravskoslezské, 
příspěvková organizace 

dle bodu 3a), 3b) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  
5) svěřuje 
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pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 
správy podepsal protokol o předání nemovitých věcí dle bodu 1) a 2)  tohoto usnesení 
za podmínky, že zastupitelstvo města schválí dodatky č. 5 dle bodu 3a) a 3b) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.10.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 39 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy k pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, návrh na uzav ření dodatku č. 1 k pozemku v k. ú. P řívoz, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07192/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, 
PSČ 110 00, IČO 281 83 011 

za účelem konání akce „Burger fest 2017” v termínu od 15.09.2017 - 16.09.2017 

za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/den, tj. 9000,- Kč celkem za celou dobu nájmu + DPH 
v zákonné výši 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 0144/2015/MJ 
ze dne 29.01.2015, jejímž předmětem je pronájem částí pozemku p. p. č. 894/1 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

s V-PODLAHY, s. r. o., se sídlem Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, IČO 253 74 745 

kterým dojde ke změně v: 
- čl. II. Předmět a účel nájmu 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

RM_M 40 (zn.předkl.) 
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Návrh na zám ěr nepropachtovat a nepronajmout pozemky 
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a v k. ú. Mariánské  Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07193/RM1418/101 

08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

− parc. č. 1121/25 - trvalý travní porost 

− parc. č. 1122/1 - orná půda 

− parc. č. 1122/3 - orná půda 

− parc. č. 1122/4 - orná půda 

− parc. č. 1122/5 - orná půda 

− parc. č. 1122/7 - orná půda 

− parc. č. 1122/10 - orná půda 

− parc. č. 1122/12 - orná půda 

− parc. č. 1122/13 - orná půda 

− parc. č. 1122/29 - orná půda 

− parc. č. 1122/30 - orná půda 

− parc. č. 1122/31 - orná půda 

− parc. č. 1122/32 - orná půda 

− parc. č. 1122/33 - orná půda 

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

− parc. č. 1129/4 - ostatní plocha, manipulační plocha 

− parc. č. 1129/5 - ostatní plocha, manipulační plocha 

− parc. č. 1129/6 - ostatní plocha, manipulační plocha 

− parc. č. 1129/7 - ostatní plocha, manipulační plocha 

  
2) rozhodla 
  

že nemá záměr pronajmout část pozemku p. p. č. 96/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 270 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 

  
RM_M 41 (zn.předkl.) 
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Návrh na zám ěr města pronajmout části pozemk ů v k. ú. Muglinov 
a v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07194/RM1418/101 

08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 414/21 zeleň o výměře 37 m2 (část A) 
a o výměře 4,7 m2 (část B) v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 522 ostatní plocha, 
silnice o výměře 11,50 m2 (část A) a o výměře 47 m2 (část B) a o výměře 16 m2 (část 
C)  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 42 
Návrh na zám ěr města nepronajmout část nemovitosti v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07195/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

že nemá záměr pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
a to parc. č. 5643/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 23 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Československé armády), 

 
dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu  
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RM_M 54 
Návrh na uzav ření smlouvy o provedení dobrovolné dražby a dražebn í 
vyhlášky o konání dražby dobrovolné nemovitých v ěcí v k. ú. Frýdlant 
nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí , se spole čností NAXOS 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07196/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  uzavřít  smlouvu o provedení dobrovolné dražby a dražební vyhlášku o konání dražby 

dobrovolné se společnosti NAXOS Ostrava, a.s., IČO: 277 79 831, se sídlem 
Nádražní 1258/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zastoupena Ing. Miroslavem Sinérem, 
dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření Smlouvy 
o dílo na zpracování Koncepce ve Strategické pr ůmyslové zón ě Ostrava 
- Mošnov „Malá zóna” 
  
Usnesení číslo: 07197/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo na zpracování Koncepce 
umístění inženýrských sítí ve Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov se zhotovitelem: 

IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00  Ostrava, IČO: 46580154 

za cenu nejvýše přípustnou 252.00,-Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zak ázka „Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého k opce 
(DÚR+IČ)_III”, po ř. č. 172/2017 
  
Usnesení číslo: 07198/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektové 
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dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, včetně výkonu inženýrské činnosti pro získání 
pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě „Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého 
kopce”, na rozhraní městských obvodů Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, 
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. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Bc. Jan Ševčík DiS. - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. František Kolařík - člen ZM 
2. Ing. Libor Folwarczny, Ph. D. - člen RM 
3. Ing. et Ing. Dalibor Lička, Ph.D. - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

  
4) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.12.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 54/65 
  

5) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.12.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 57 
Návrh na uzav ření smlouvy o výko nu funkce člena poroty a p řizvaného 
odborníka a vyplacení odm ěn za účast porotce v architektonické 
sout ěži o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých 
jatek pro ú čely galerie Plato Ostrava  
  
Usnesení číslo: 07199/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o výkonu funkce člena poroty architektonické soutěže o návrh na řešení 
rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava dle vzoru 
v příloze č. 1 předloženého materiálu s nezávislými členy soutěžní poroty specifikovanými 
v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
 

2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o výkonu funkce přizvaného odborníka architektonické soutěže o návrh 
na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 
dle vzoru v příloze č. 2 předloženého materiálu s přizvanými odborníky specifikovanými 
v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o vyplacení odměn za účast porotce a přizvaného odborníka v architektonické soutěži o návrh 
na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 2 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 07200/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím každého 
z jednotlivých darů dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava,  příspěvkové  organizace  se sídlem Michálkovická 197, 710 00  Slezská 
Ostrava,   IČO: 00373249 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 20.09.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 7 
Poskytnutí ú čelových neinvesti čních p říspěvků z Fondu pro d ěti 
ohrožené zne čištěním ovzduší na ozdravné pobyty od 01.11.2017 
do 30.04.2018 
  
Usnesení číslo: 07201/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší v celkové výši 14.994.000 Kč na ozdravné pobyty v období od 01.11.2017 
do 30.04.2018 právnickým osobám a ve výši dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
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- zvyšují příjmy z poskytování služeb a výrobků 
§ 3429, pol. 2111, ÚZ 1010, ORJ 190 ........................... o 84 tis. Kč 

- zvyšují ostatní přijaté vratky z transferů 
§ 3429, pol. 2229, ÚZ 1010, ORJ 190 ...................... o 1 555 tis. Kč 

- zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1010, ORJ 120 ...................................... o 570 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 ...................... o 2 209 tis. Kč 

 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 16 
Poskytnutí ú čelového neinvesti čního transferu z rozpo čtu stat utárního 
města Ostravy m ěstskému obvodu Plesná na ozelen ění centrální části 
městského obvodu Plesná a pietního místa trvalou kv ětenou a žádost 
městského obvodu Svinov o zm ěnu termínu čerpání finan čních 
prost ředků z Fondu životního prost ředí města Ostravy n a realizaci 
projektu „Zahrada u novostavby mate řské školy na ul. Stanislavského“  
  
Usnesení číslo: 07202/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši
39.593 Kč městskému obvodu Plesná na ozelenění centrální části městského obvodu Plesná 
a pietního místa trvalou květenou dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- snižují běžné výdaje 
§ 1031, pol. 5169, ORJ 190 ............................................. o 40 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, ORG 524 ................ o 40 tis. Kč 

u městského obvodu Plesná: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 524 ................................. o 40 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 ................................................... o 40 tis. Kč 

 

  
3) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) rozhodla 
  

o změně termínu pro použití účelového neinvestičního transferu poskytnutého městskému 
obvodu Svinov na realizaci projektu „Zahrada u novostavby mateřské školy 
na ul. Stanislavského” z 30.06.2017 do 31.12. 2017 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Zapojení m ěsta Ostravy do kampan ě Evropský týden mobility (16. - 22. 
září) v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 07203/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zapojení města Ostravy do kampaně Evropský týden mobility (16. - 22. září) v roce 2017 
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o podpisu charty Evropského 
týdne mobility dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Aktualizovaný Provozní řád útulku pro psy v Ostrav ě - Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 07204/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

aktualizovaný Provozní řád útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 4 
Zrušení ve řejné zakázky malého rozsahu na certifikaci systému 
envi ronmentálního managementu a zm ěna termínu úkolu v cíli č. 1 
systému environmentálního managementu na Magistrátu  města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07205/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  své usnesení č. 06960/RM1418/99 ze dne 25.07.2017 o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na certifikaci environmentálního managementu dle normy 
ČSN EN ISO 14001:2016 
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2) schvaluje 
  změnu termínu plnění úkolu v cíli č. 1 systému environmentálního managementu na Magistrátu 

města Ostravy – „Ověření EMS nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem” 
z 31.08. 2017 na 31.12.2017 

  
 

RM_M 3 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se m ění a dopl ňuje obecn ě 
závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze ps ů 
  
Usnesení číslo: 07206/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02380/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
č. 17/2015 o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
  
RM_M 4 
Návrh Dodatku č. 24 ke Směrnici č. 1/2007 pro nakládání s finan čními 
prost ředky, postupy v ú četnictví a další ustanovení s ú činností 
od 06.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07207/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  Dodatek č. 24 ke Směrnici č. 1/2007 pro nakládání s finančními prostředky, postupy 

v účetnictví a další ustanovení s účinností od 06.09.2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 05.09.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 44 
Úprava rozpo čtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 07208/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 3 500 tis. Kč městskému obvodu Polanka 
nad Odrou na akce „Chodník okolo zámeckého rybníku” (1 500 tis. Kč) a „Úprava okolí 
základní školy v Polance nad Odrou” (2 000 tis. Kč) 

b) o převedení akce „Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní” na městský obvod Lhotka 
a poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu ve výši 5 770 tis. Kč na uvedenou 
akci 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR 
  na pol. 4111 ORJ 120, ÚZ 98008 o 60 tis. Kč (A.2.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
  na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 15065 o 1 362 tis. Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 
  na § 6118, pol. 5139, ORJ 130, ÚZ 98008 o 60 tis. Kč (A.2.) 
  (C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5169 o 1 000 tis. Kč 
                                 § 2321, pol. 5169 o 1 000 tis. Kč 
  na § 3745, pol. 5169, ORJ 300, ÚZ 3637, org. 60000000 o 156 tis. Kč (C.3.) 
  (E.1.) na ORJ 100, § 3633, pol. 5171, ÚZ 93 o 7 200 tis. Kč 
                                 § 3631, pol. 5154 o 900 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
  (C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4325 o 191 tis. Kč 
                                 § 2334, pol. 6121, org. 8209 o 2 954 tis. Kč 
                                 § 2321, pol. 6122, org. 7295 o 9 000 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
  na § 6330, pol. 5347, ÚZ 92, org. 520 o 3 500 tis. Kč (C.2.) 
                                   ÚZ 3500, org. 612 o 5 770 tis. Kč (C.4.) 
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- neinvestiční transfery 
  na § 3741, pol. 5336, ORJ 190, ÚZ 15065, org. 4270 o 1 362 tis. Kč (A.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
  na § 3745, pol. 5169, ORJ 300, ÚZ 3637, org. 74000000 o 156 tis. Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 
  (C.1.)  na ORJ 230, § 1014, pol. 6121, org. 8195 o 191 tis. Kč 
                                  § 4357, pol. 6121, org. 6026 o 2 954 tis. Kč 
                                  § 2310, pol. 6121, org. 0857 o 1 000 tis. Kč 
                                  § 2321, pol. 6121, org. 7049 o 1 000 tis. Kč 
                                                              org. 7089 o 9 000 tis. Kč  
  (C.2.) na § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8142 o 1 480 tis. Kč 
                 § 5311, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8054 o 1 000 tis. Kč 
                 § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3109 o 1 020 tis. Kč 
  na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 5 770 tis. Kč (C.4.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva města 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 8 100 tis. Kč (E.1.) 

Městské obvody dle bodu A.2. důvodové zprávy předloženého materiálu 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 
  na pol. 4111, ÚZ 98008 celkem o 150 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5xxx, ÚZ 98008 celkem o 150 tis. Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (C.2.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 92, org. 520 o 3 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu chodníku okolo zámeckého rybníku 
  na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 92 o 1 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na úpravu okolí základní školy v Polance nad Odrou 
  na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 92 o 2 000 tis. Kč 

Městský obvod Lhotka (C.4.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 612 o 5 770 tis. Kč  
- zvýší kapitálové výdaje na akci 7600 - rekonstrukce vodovodu ul. Televizní 
  na § 2310, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 5 770 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 6 
Nařízení města č. 14/2017, kterým se m ění a dopl ňuje na řízení města 
č. 12/2016, kterým se pro ú čely organizování dopravy vymezují 
na území m ěsta oblasti s placeným stáním, ve zn ění nařízení města 
č. 1/2017, kterým se m ění a dopl ňuje na řízení města č. 12/2016, 
kterým se pro ú čely organizování dopravy vymezují na území m ěsta 
oblasti s placeným stáním, a ve zn ění nařízení města č. 3/2017, 
kterým se m ění a dopl ňuje na řízení města č. 12/2016, kterým 
se pro účely organizování dopravy vymezují na území m ěsta oblasti 
s placeným stáním, ve zn ění změn provedených na řízením m ěsta 
č. 1/2017 
  
Usnesení číslo: 07209/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  Nařízení města č. 14/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 12/2016, 

kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, 
ve znění nařízení města č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 12/2016, 
kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, 
a ve znění nařízení města č. 3/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 12/2016, 
kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním 
ve znění změn provedených nařízením města č. 1/2017 

2) stanovuje 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 
podepsat nařízení města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 

RM_VZ 3 
Návrh na vylou čení z účasti v zadávacím řízení na nadlimitní ve řejnou 
zakázku na služby mobilního operátora a na zrušení zadávacího řízení 
  
Usnesení číslo: 07210/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o vyloučení účastníka zadávacího řízení O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336, se sídlem: 

Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, z účasti v zadávacím řízení u nadlimitní 
veřejné zakázky s názvem „Veřejná zakázka na poskytování mobilních telekomunikačních 
služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem 
Ostrava, popřípadě městskými obvody” 
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2) rozhodla 
  o zrušení zadávacího řízení dle ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Veřejná zakázka 
na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické 
osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody” 

  
 

RM_M 48 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o poskytování služe b 
administrace zadávacího řízení ev. č. 1335/2017/VZKÚ ze dne 05.05.2017  
  
Usnesení číslo: 07211/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb administrace zadávacího řízení 
ev. č. 1335/2017/VZKÚ ze dne 05.05.2017 mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, a společností eCENTRE, a.s., 
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, IČO: 27149862, na činnosti směřující k novému zadání 
nadlimitní veřejné zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních služeb 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Nákup automobil ů”, po ř. č. 076/2017 
  
Usnesení číslo: 07212/RM1418/101 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 06747/RM1418/98 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

− snižují kapitálové výdaje na ORJ 270, § 5311, pol. 6123, UZ 000001020 o 1.397.000,- Kč 

− zvyšují kapitálové výdaje na ORJ 130, § 6171, pol. 6123, org. 0005044000000, 
UZ 000001020  o 1.397.000,- Kč 
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2) zrušuje 
  

zadávací řízení k veřejné zakázce na dodávku vozidel v rámci projektu „Ostravou 
na  alternativní pohon” na obnovu vozového parku Městské policie, Magistrátu města Ostravy 
a městských obvodů: 

− v části 1. veřejné zakázky – Nákup automobilů/8 ks osobních vozidel s pohonem 
na CNG/benzín dle ust. § 127, odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen “zákon”) 

− v části 2. veřejné zakázky – Nákup automobilů/4 ks osobních vozidel s pohonem 
na CNG/benzín a v části 4. veřejné zakázky – Nákup automobilů/3 ks osobních vozidel 
s pohonem na CNG/benzín dle ust. § 127, odst. 1 zákona 

  
3) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku vozidel v rámci projektu „Ostravou 
na alternativní pohon” na obnovu vozového parku Městské policie, Magistrátu města Ostravy 
a městských obvodů s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

Gerhard Horejsek a spol., s r.o. 
se sídlem: Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 11000 
IČO: 00526282 

− v části 3. veřejné zakázky – Nákup automobilů/1 ks osobního vozidla s pohonem 
na CNG/benzín za cenu nejvýše přípustnou 587.168,- Kč bez DPH 

− v části 5. veřejné zakázky – Nákup automobilů/1 ks osobního vozidla s pohonem 
na CNG/benzín za cenu nejvýše přípustnou 567.777,- Kč bez DPH 

− v části 6. veřejné zakázky – Nákup automobilů/1 ks užitkového vozidla s pohonem 
na CNG/benzín za cenu nejvýše přípustnou 504.410,- Kč bez DPH 

− v části 7. veřejné zakázky – Nákup automobilů/2 ks osobních vozidel na elektrický pohon 
za cenu nejvýše přípustnou 1.452.800,- Kč bez DPH 

− v části 8. veřejné zakázky – Nákup automobilů/4 ks osobních vozidel na elektrický pohon 
za cenu nejvýše přípustnou 2.115.372,- Kč bez DPH 

  
4) schvaluje 
  

zálohové platby ve výši: 

− pro část 3. veřejné zakázky - 710.473,- Kč vč. DPH 

− pro část 5. veřejné zakázky - 685.800,- Kč vč. DPH 
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5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat výše uvedené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
 
 
 


