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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 12.06.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

09380/RM1418/130 RM_M 0 Schválení programu 130. schůze rady města 

konané dne 12.06.2018 

35 

09381/RM1418/130 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

28 

09382/RM1418/130 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

28 

09383/RM1418/130 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

09384/RM1418/130 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

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

45 

09385/RM1418/130 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

28 

09386/RM1418/130 RM_M 22 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Marka 

Pokorného, ředitele příspěvkové organizace 

PLATO Ostrava, do Velké Británie (Glasgow)            

ve dnech 19.-23.4.2018 

42 

09387/RM1418/130 RM_M 24 Podání žádosti o dotaci na projekt „Obec přátelská 

rodině 2018“ 

50 

09388/RM1418/130 RM_M 26 Strategický plán rozvoje městského obvodu 

Poruba 2018 - 2023 s výhledem do roku 2030 

50 

09389/RM1418/130 RM_M 25 Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu pro projekt:           

1) “ITI - Modernizace učeben ZŠ Bohumínská”, 

2) “ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší”,                 

3) “ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova” a             

4) “ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova, 

odloučené pracoviště Škrobálkova” 

50 

09390/RM1418/130 RM_M 85 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci                 

pro projekt “WiFi4EU Ostrava-Jih” v rámci 

iniciativy Evropské komise 

50 

09391/RM1418/130 RM_M 91 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci                        

z Moravskoslezského kraje v rámci programu 

Příspěvky na ozdravné pobyty pro projekt 

„Ozdravné pobyty předškolních dětí městského 

obvodu MOaP V.“ 

50 

09392/RM1418/130 RM_M 23 Návrh na uzavření Dohody o zpracování osobních 

údajů z městského integrovaného kamerového 

systému SMO se společností OVANET a.s. 

25 

09393/RM1418/130 RM_M 21 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského 

muzea, p.o., do Maďarska (Herend) ve dnech           

20.-24.06.2018 
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09394/RM1418/130 RM_M 75 Smlouva o spolupráci s Asociací řeckých obcí                 

v České republice, z.s. 

01 

09395/RM1418/130 RM_VZ 3 Veřejná zakázka malého rozsahu “Střední oprava 

CAS 36 T815 6x6.1 RZ:OVC 76-07”, poř. č. 

veřejné zakázky 114/2018 

01 

09396/RM1418/130 RM_M 74 Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva 

města Ing. Zbyňka Šebesty, vznesený na                          

35. zasedání zastupitelstva města dne 23.5.2018 

28 

09397/RM1418/130 RM_M 63 Zapojení do projektů “Com.Unity.Lab”                               

a “Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť 

statutárního města Ostravy” 

38 

09398/RM1418/130 RM_M 64 ITI ostravské aglomerace - Návrh na vyhlášení 

výzev k předkládání projektových záměrů 

38 

09399/RM1418/130 RM_M 92 Projednání návrhu prohlášení projektu 

“Ekologizace veřejné dopravy v Ostravě – 

Porubě” za záležitost zvláštního významu 

38 

09400/RM1418/130 RM_M 97 Souhlas k přepracování zadávací dokumentace 

koncesního řízení na provozování 

vodohospodářské infrastruktury v PZ Mošnov 

38 

09401/RM1418/130 RM_M 95 Návrh na záměr města prodat nemovité věci                   

ve vlastnictví SMO v “Rozvojové zóně Hrušov” 

08 

09402/RM1418/130 RM_M 15 Návrh na poskytnutí peněžních prostředků                       

z výnosu daní z hazardních her v oblasti sociální 

péče a protidrogové prevence pro rok 2018 

60 

09403/RM1418/130 RM_M 19 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám                       

o poskytnutí účelových dotací s organizací 

Asociace TRIGON, o.p.s., ev. č. 0023/2018/SVZ    

a Střediskem pracovní rehabilitace - denní 

stacionář, o.p.s., ev. č. 0362/2015/SVZV 

86 

09404/RM1418/130 RM_M 20 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního 

města Ostravy za porušení rozpočtové kázně 

příspěvkové organizace Městská nemocnice 

Ostrava 

86 

09405/RM1418/130 RM_M 30 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů                    

z loterií a jiných podobných her č. 04 na 

zabezpečení projektu “Dovybavení pojízdné 

kavárny Mental Café” s právnickou osobou 

Kulturní Ostrava z.s. 

86 

09406/RM1418/130 RM_M 13 Žádost Národního divadla moravskoslezského, 

příspěvkové organizace, o poskytnutí 

neinvestičního příspěvku a městského obvodu 

Hošťálkovice o poskytnutí neinvestičního 

transferu na projekty v oblasti kultury 

60 

09407/RM1418/130 RM_M 60 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev. č. 1492/2018/KVA 
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09408/RM1418/130 RM_M 96 Úprava Statutu Fondu pro výstavbu nového 

koncertního sálu a žádost o použití finančních 

prostředků z Fondu 

87 

09409/RM1418/130 RM_MZP 4 Přijetí vzdání se funkce a návrh na jmenování                  

do funkce ředitele právnické osoby Komorní 

scéna Aréna, příspěvková organizace 

87 

09410/RM1418/130 RM_M 61 Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy v oblasti Volný čas 

60 

09411/RM1418/130 RM_M 78 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy a výnosu daně z 

hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti 

tělovýchovy a sportu 

60 

09412/RM1418/130 RM_M 88 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 

smlouvám o poskytnutí účelových dotací s 

obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

09413/RM1418/130 RM_M 56 Žádost o mimořádnou dotaci Veslařského klubu 

Perun, z.s. na opravu vodovodní přípojky 

91 

09414/RM1418/130 RM_M 84 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci                

při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 

91 

09415/RM1418/130 RM_M 86 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace 

zapsanému spolku Ostravská hokejová škola, z.s. 

91 

09416/RM1418/130 RM_M 89 Poskytnutí účelových transferů městským 

obvodům na zachování pracovních pozic 

vytvořených v rámci projektu „Rozvoj rovného 

přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ 

91 

09417/RM1418/130 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Moravskoslezské inovační 

centrum Ostrava, a.s. 

90 

09418/RM1418/130 RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Společnost pro využití letiště 

Ostrava-Mošnov a.s. 

90 

09419/RM1418/130 RM_MZP 3 Návrh na nabytí hmotných nemovitých věcí 08 

09420/RM1418/130 RM_M 1 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

09421/RM1418/130 RM_M 3 Návrh na odejmutí pozemku městskému obvodu 

Slezská Ostrava a neodejmutí nemovitých věcí 

(Vodní a sportovní areál O.-Jih) městskému 

obvodu Ostrava-Jih 

08 

09422/RM1418/130 RM_M 5 Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. 

Pustkovec, obec Ostrava a návrh na jejich svěření 

městskému obvodu Pustkovec 

08 

09423/RM1418/130 RM_M 10 Návrh na záměr města prodat pozemky a návrh            

na záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

09424/RM1418/130 RM_M 31 Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 

1674/ZM1418/26 ze dne 10. 5. 2017 
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09425/RM1418/130 RM_M 32 Vyčlenění jednotky č. 3037/5 v bytovém domě             

na ul. Horní 3037/110, O.-Bělský Les pro potřeby 

sociálního bydlení a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy 

08 

09426/RM1418/130 RM_M 33 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9          

v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-

Moravská Ostrava 

08 

09427/RM1418/130 RM_M 35 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 

09428/RM1418/130 RM_M 36 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky                    

ve vlastnictví statutárního města Ostravy                       

za účelem likvidace poškozených monitorovacích 

vrtů pro společnost AQD-envitest, s.r.o. 

08 

09429/RM1418/130 RM_M 37 Návrh na souhlas vlastníka pozemku                             

s provedením stavby a návrh na souhlas s trvalým 

vynětím pozemku ze zemědělského půdního 

fondu, v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice,                         

pro společnost OSTRAVA AIRPORT 

MULTIMODAL PARK s.r.o. 

08 

09430/RM1418/130 RM_M 38 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností           

s PODA a.s. a OVANET a.s. 

08 

09431/RM1418/130 RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě            

o zřízení služebnosti 

08 

09432/RM1418/130 RM_M 40 Návrh na zřízení věcného břemene a návrh na 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene              

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

Přívoz, obec Ostrava, pro společnost GasNet, 

s.r.o. 

08 

09433/RM1418/130 RM_M 41 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava 

08 

09434/RM1418/130 RM_M 42 Návrh na záměr města prodat nemovité věci                

v k. ú. Heřmanice a v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

09435/RM1418/130 RM_M 43 Návrh na záměr města prodat nemovité věci           

v k. ú. Koblov a v k. ú. Michálkovice, obec 

Ostrava 

08 

09436/RM1418/130 RM_M 44 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci                

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

09437/RM1418/130 RM_M 45 Návrh na záměr města směnit pozemky, vše v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava - Karolina II. 

etapa 

08 

09438/RM1418/130 RM_M 46 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec 

Ostrava 
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09439/RM1418/130 RM_M 47 Návrh koupit pozemky v k. ú. Pustkovec od FO          

v rámci projektu “Revitalizace Pustkoveckého 

údolí” 

08 

09440/RM1418/130 RM_M 48 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě 

a smlouvě o zřízení věcného předkupního práva 

ev. č. 2856/2015/MJ - areál VTP Ostrava - 

Pustkovec 

08 

09441/RM1418/130 RM_M 49 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o přenechání 

nemovitostí do nájmu na nemovitosti v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava pro městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

09442/RM1418/130 RM_M 50 Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného                   

o roční míru inflace 

08 

09443/RM1418/130 RM_M 51 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část 

pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

se Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací 

08 

09444/RM1418/130 RM_M 52 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 

09445/RM1418/130 RM_M 53 Návrh na poskytnutí slevy z nájmu 08 

09446/RM1418/130 RM_M 54 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava                    

a v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

09447/RM1418/130 RM_M 55 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce 08 

09448/RM1418/130 RM_M 57 Návrh prodat nemovité věci v obchodně 

podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov 

08 

09449/RM1418/130 RM_M 59 Návrh koupit/nekoupit pozemky v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (ul. Železárenská) 

08 

09450/RM1418/130 RM_M 66 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

09451/RM1418/130 RM_M 70 Návrh na souhlas s umístěním zpevněných ploch, 

návrh na uzavření nájemních smluv 

08 

09452/RM1418/130 RM_M 71 Návrh na souhlas s úpravou stávajícího veřejného 

osvětlení, návrh na souhlas s umístěním 

inženýrských sítí do částí pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy Návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy                              

se společností Elektro MAR a. s. 

08 

09453/RM1418/130 RM_M 72 Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám 08 

09454/RM1418/130 RM_M 73 Návrh na změnu bodu 2) usnesení č. 

09093/RM1418/126 ze dne 9.5.2018 

08 

09455/RM1418/130 RM_M 79 Žádost o uznání vydržení vlastnického práva                   

k části nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy 

08 

09456/RM1418/130 RM_M 82 Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina                    

u Ostravy, obec Ostrava 
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09457/RM1418/130 RM_M 90 XZB - Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě na část pozemku ve strategické 

průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 

08 

09458/RM1418/130 RM_M 7 Návrh na uzavření Smlouvy o sdružení veřejných 

zadavatelů a o úpravě vzájemných práv                         

a povinností a vztahů k třetím osobám 

05 

09459/RM1418/130 RM_M 2 Vystavení objednávky na výkon činnosti 

koordinátora BOZP včetně zpracování plánu 

BOZP v rámci stavby “Rekonstrukce ÚČOV - 

Dosazovací nádrže č. 4; 5; 6; 7 a 8” 

05 

09460/RM1418/130 RM_M 4 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”  

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce ul. 

Nádražní v Ostravě” a stavbou “Rekonstrukce 

kanalizace ul. Junácká” 

05 

09461/RM1418/130 RM_M 11 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní č. 2774/2015/OI/ZFUN k akci 

“Komunikace - Severní spoj” (DÚR+IČ) 

05 

09462/RM1418/130 RM_M 12 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

a smlouvě mandátní č. 2425/2013/OI/LPO ze dne 

20.9.2013 ke stavbě “Dětské dopravní hřiště                 

v areálu ZŠ Bílovecká ve Svinově” 

05 

09463/RM1418/130 RM_M 80 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 ke stavbě 

“Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová” 

05 

09464/RM1418/130 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

“Doplnění VO ul. Podolí” 

05 

09465/RM1418/130 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

výkon technického dozoru a koordinátora BOZP 

při realizaci stavby “Nábřeží Ostravice - lokalita 

most Miloše Sýkory - stavba č. 2.2 rekonstrukce 

mostního pilíře bývalé Střelniční lávky” 

05 

09466/RM1418/130 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Kanalizace Hrušov (PD+AD)”, 

poř. č. 137/2018 

05 

09467/RM1418/130 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Kanalizace a vodovod Sabinova 

- PD a AD”, poř. č. 82/2018 

05 

09468/RM1418/130 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Prodloužení sběrače B                

do Radvanic - geotechnický dohled”, poř. č. 

102/2018 

05 

09469/RM1418/130 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu                

a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice 

(monitoring)”, poř. č. 112/2018 

05 

09470/RM1418/130 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Domov Korýtko - 

PD+AD+IČ+BOZP”, poř. č. 036/2018 

05 

09471/RM1418/130 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Zkušební plocha pro motocykly 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 121/2018 

 

05 
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09472/RM1418/130 RM_M 17 Oznámení opakovaného veřejného projednání 

návrhu územního plánu Šenov 

89 

09473/RM1418/130 RM_M 18 Informace o způsobu vyřízení námitky proti 

postupu poroty v rámci architektonické soutěže      

o návrh na řešení Novostavby bytového domu 

Kostelní – Biskupská v Ostravě 

89 

09474/RM1418/130 RM_M 77 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na 

zachování a obnovu kulturní památky nebo 

historicky a architektonicky významné stavby 

89 

09475/RM1418/130 RM_M 87 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 

do majetku města 

89 

09476/RM1418/130 RM_M 6 Nabytí psa přivlastněním dle § 1045 odst.1 

občanského zákoníku 

80 

09477/RM1418/130 RM_M 8 Uzavření Dodatku č. 37 ke Koncesní smlouvě       

ze dne 22. 12. 2000, ev. č. 05691/2000/LPO 

80 

09478/RM1418/130 RM_M 9 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace                        

v Moravskoslezském kraji” 

80 

09479/RM1418/130 RM_M 14 Neposkytnutí dotace z Fondu životního prostředí 

města Ostravy na nákup elektromotorky 

80 

09480/RM1418/130 RM_M 28 Návrh na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 

3189/2016/OŽP/VZKÚ na vyhotovení lesních 

hospodářských osnov 

80 

09481/RM1418/130 RM_M 68 Vybudování dvou veřejných pítek ve Výukovém 

areálu Bělský les 

80 

09482/RM1418/130 RM_M 69 Návrh na uzavření smlouvy na provedení 

aktualizace dat pasportu zeleně 

80 

09483/RM1418/130 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Studie efektivity zavedení 

opatření v době smogové situace v oblasti dopravy 

na území SMO”, poř. č. 90/2018 

80 

09484/RM1418/130 RM_M 27 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování 

elektronické spisové služby obci Dolní Lhota 

83 

09485/RM1418/130 RM_VZ 9 Smlouva na konsolidaci databází se společností 

ICZ a.s. 

83 

09486/RM1418/130 RM_M 16 Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního 

běžného účtu 

07 

09487/RM1418/130 RM_M 76 Úprava rozpočtu 07 

09488/RM1418/130 RM_M 65 Změna přílohy příkazní smlouvy 09 

09489/RM1418/130 RM_M 94 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace SLEZSKÉMU 

ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení 

mimořádných parních vlaků po Ostravsku, 

Havířovsku a Frýdecko-Místecku 

09 

09490/RM1418/130 RM_M 58 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

09491/RM1418/130 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Nákup rotátorů”, poř. č. 

45/2018 

84 
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09492/RM1418/130 RM_M 29 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci                

pro projekt “Zprostředkující subjekt ITI ostravské 

aglomerace II.” 

21 

09493/RM1418/130 RM_M 62 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní 

smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího 

orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci 

implementace OP PIK 2014 - 2020 ze dne                 

22. 3. 2017 

21 

09494/RM1418/130 RM_M 81 Stav Projektu implementace GDPR k 25.05.2018 36 

  
 
 
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 67 Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava - MIXIDES, a.s. 

08 

  RM_M 83 Návrh na navýšení investičního příspěvku                      

a změnu podmínek pro čerpání a vyúčtování 

příspěvků poskytnutých Domovu Slunovrat, 

Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 

41 

  RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

  RM_M 34 Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby “ 

Rekonstrukce ul. Žofínská” 

08 

  RM_M 93 Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za účelem 

financování investiční akce Rekonstrukce 

fotbalového stadionu Bazaly 

45 
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RM_M 0 
Schválení programu 130. schůze rady města konané dne 12.06.2018 
  
Usnesení číslo: 09380/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 130. schůze rady města konané dne 12.06.2018 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09381/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
28 

  
při výkonu valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Ostravské výstavy, a.s., IČO: 253 99 471, se sídlem Černá louka 3235, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1941, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
prohlášení společnosti Ostravské výstavy, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) prohlašuje 

  
v souvislosti s fúzí sloučením společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. a společnosti 

Ostravské výstavy, a.s., že se vzdává práv a uděluje souhlas, následovně: 

- vzdává se práva na dorovnání, případného práva na náhradu škody, práva podat návrh                  

na určení neplatnosti projektu fúze sloučením, práva podat návrh na vyslovení neplatnosti 

rozhodnutí valné hromady o schválení projektu fúze sloučením, a dále i jiných práv, a to i těch, 

která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li je zák. č. 125/2008 Sb., v souvislosti s projektem fúze 

sloučením 

- uděluje souhlas podle ust. § 8 zák. č. 125/2008 Sb., s tím, že jakákoli zpráva týkající se 

projektu fúze sloučením nebude zpracována 
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- a dále prohlašuje, že nežádá seznámení se změnami jmění dle ust. § 122 odst. 3 a 4 zák. č. 

125/2008 Sb. 

  

3) prohlašuje 

  
v souvislosti s fúzí sloučením společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. a společnosti 

Ostravské výstavy, a.s., že: 

- žádná ze zúčastněných společností není příjemcem investiční pobídky 

- žádná ze zúčastněných společností se nezúčastnila přeshraniční fúze jako nástupnická osoba, 

ve které existuje právo vlivu zaměstnanců dohodnuté ve smlouvě nebo určené podle zák. č. 

125/2008 Sb. 

- nebylo přijato rozhodnutí o likvidaci zúčastněných společností ani rozhodnutím 

jediného společníka v působnosti valné hromady ani soudem, a že zamýšlená fúze nevyžaduje 

souhlas žádného orgánu veřejné moci 

- konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností a zahajovací rozvaha nástupnické 

společnosti byly ověřeny auditorem 

- dne 20.04.2018 bylo v Obchodním věstníku zveřejněno za obě společnosti oznámení                   

o uložení projektu fúze sloučením společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. a společnosti 

Ostravské výstavy, a.s. do sbírky listin a upozornění pro věřitele, společníky a akcionáře 

zúčastněných společností na jejich práva dle zák. č. 128/2008 Sb. 

- statutární zástupci obou zúčastněných společností písemným prohlášením, které je přílohou č. 

2 předloženého materiálu, prohlásili,  že obě společnosti uložily do sbírky listin projekt fúze            

a zveřejnily oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin a upozornění pro věřitele, 

společníky a akcionáře zúčastněných společností, 

- byly schváleny konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností, a to zanikající 

společnosti Ostravské výstavy, a.s. a nástupnické společnosti Ostravský informační servis, 

s.r.o. 

  

4) konstatuje, že 

  
statutární město Ostrava, jako jediný akcionář zanikající společnosti, mělo ve lhůtě jednoho 

měsíce před přijetím tohoto rozhodnutí o schválení fúze možnost nahlédnout do projektu fúze, 

do účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři účetní období, do konečné 
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účetní závěrky obou zúčastněných společností, a do zahajovací rozvahy nástupnické 

společnosti 

  

5) rozhodla 

  
o fúzi sloučením takto: 

a) schvaluje projekt fúze sjednaný dne 11.04.2018 mezi zanikající společností Ostravské 

výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO:                        

253 99 471, spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 

B, vložka 1941 a nástupnickou společností Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem               

na adrese Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 268 79 280, spol. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41134, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, s tím, že v důsledku fúze dochází k zániku společnosti 

Ostravské výstavy, a.s. a k přechodu jejího jmění, a to včetně práv a povinností plynoucích           

z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost Ostravský informační servis s.r.o. 

Nástupnická společnost vstupuje do právního postavení zanikající společnosti. 

b) schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

zpracovanou k rozhodnému dni fúze, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09382/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
28 

  
při výkonu působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., IČO: 268 79 280, se sídlem 
Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, spol. zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41134, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
prohlášení společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) prohlašuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 13/135  
  

  
v souvislosti s fúzí sloučením společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. a společnosti 

Ostravské výstavy, a.s., že se vzdává práv a uděluje souhlas, následovně: 

- vzdává se práva na dorovnání, případného práva na náhradu škody, práva podat návrh                 

na určení neplatnosti projektu fúze sloučením, práva podat návrh na vyslovení neplatnosti 

rozhodnutí valné hromady o schválení projektu fúze sloučením, práva na zaslání dokumentů 

stanovených zák. č. 125/2008 Sb., a dále i jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, 

poskytuje-li zák. č. 125/2008 Sb., v souvislosti s projektem fúze sloučením 

- uděluje souhlas podle ust. § 8 zák. č. 125/2008 Sb., s tím, že jakákoli zpráva týkající                    

se projektu fúze sloučením nebude zpracována 

- a dále prohlašuje, že nežádá seznámení se změnami jmění dle ust. § 122 odst. 3 a 4 zák. č. 

125/2008 Sb. 

  

3) prohlašuje 

  
v souvislosti s fúzí sloučením společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. a společnosti 

Ostravské výstavy, a.s., že: 

- žádná ze zúčastněných společností není příjemcem investiční pobídky 

- žádná ze zúčastných společností se nezúčastnila přeshraniční fúze jako nástupnická osoba,                  

ve které existuje právo vlivu zaměstnanců dohodnuté ve smlouvě nebo určené podle zák. č. 

125/2008 Sb. 

- nebylo přijato rozhodnutí o likvidaci zúčastněných společností ani rozhodnutím 

jediného společníka v působnosti valné hromady ani soudem, a že zamýšlena fúze nevyžaduje 

souhlas žádného orgánu veřejné moci 

- konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností a zahajovací rozvaha nástupnické 

společnosti byly ověřeny auditorem 

- dne 20.04.2018 bylo v Obchodním věstníku zveřejněno za obě zúčastněné společnosti 

oznámení o uložení projektu fúze sloučením společnosti Ostravský informační servis, s.r.o.             

a společnosti Ostravské výstavy, a.s. do sbírky listin a upozornění pro věřitele, společníky                  

a akcionáře zúčastněných společností na jejich práva dle zák. č. 125/2008 Sb. 

- statutární zástupci obou zúčastněných společností písemným prohlášením, které je přílohou č. 
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2 předloženého materiálu, prohlásili,  že obě společnosti uložily do sbírky listin projekt fúze           

a zveřejnily oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin a upozornění pro věřitele, 

společníky a akcionáře zúčastněných společností 

- byly schváleny konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností, a to zanikající 

společnosti Ostravské výstavy, a.s. a nástupnické společnosti Ostravský informační servis, 

s.r.o. 

  

4) konstatuje, že 

  
statutární město Ostrava, jako jediný společník nástupnické společnosti, mělo ve lhůtě jednoho 

měsíce před přijetím tohoto rozhodnutí o schválení fúze, možnost nahlédnout do projektu fúze, 

do účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři účetní období, do konečné 

účetní závěrky obou zúčastněných společností, a do zahajovací rozvahy nástupnické 

společnosti 

  

5) rozhodla 

  
o fúzi sloučením takto: 

a) schvaluje projekt fúze sjednaný dne 11.04.2018 mezi zanikající společností Ostravské 

výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO:                     

253 99 471, spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 

B, vložka 1941 a nástupnickou společností Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem              

na adrese Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 268 79 280, spol. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41134, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, s tím, že v důsledku fúze dochází k zániku společnosti 

Ostravské výstavy, a.s. a k přechodu jejího jmění, a to včetně práv a povinností plynoucích           

z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost Ostravský informační servis s.r.o. 

Nástupnická společnost vstupuje do právního postavení zanikající společnosti. 

b) schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

zpracovanou k rozhodnému dni fúze, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravský informační 

servis, s.r.o. a jednatelem společnosti, XXXX XXXXX XXXXXXXX dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 
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RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 09383/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) schvaluje 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2017 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2017 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
výroční zprávu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2017, ke které je připojena 

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami, 

vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.               

za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti poskytování informací podle 

zákona č.106/1999, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění dle přílohy č. 2 
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předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení hospodářského výsledku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2017 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

8) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2017 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC 

a.s. dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti 

EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

10) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit auditovanou účetní závěrku společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za 

rok 2017 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

11) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. za rok 2017 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  

12) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit výroční zprávu společnosti EKOVA ELECTRIC za rok 2017, ke které 

je připojená zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 

propojenými osobami, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

13) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti EKOVA 
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ELECTRIC a.s. za rok 2017 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

14) rozhodla 

  
o změně stanov obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757,                    

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu, s účinností ode dne 01.09.2018 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09384/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích č. 90/2012 Sb., obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
se sídlem Ostrava - Zábřeh, A. Brože 3124/2, PSČ 700 30, IČO 25816977, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2017 a vyhodnocení účinnosti 

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

  

2) schvaluje 

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

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 

2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti  Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,          

za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 
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výroční zprávu za rok 2017 obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., jejíž 

součástí je zpráva o propojených osobách, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 2017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 2017 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09385/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., IČO: 623 00 920, se sídlem Frýdecká 680/444, 
Kunčice, 719 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) uděluje souhlas 

  
jednateli společnosti OZO Ostrava s.r.o. k nabytí pozemku parc. č. 788/2, k.ú. Kunčice                  

nad Ostravicí, obec Ostrava, společností, dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 22 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Marka Pokorného, ředitele 
příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do Velké Británie (Glasgow)  
ve dnech 19.-23.4.2018 
  
Usnesení číslo: 09386/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 08760/RM1418/122 
  
Rada města 
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1) projednala 

  
zprávu  ze zahraniční  pracovní   cesty pana Marka Pokorného,  ředitele příspěvkové 

organizace PLATO Ostrava, do Velké Británie (Glasgow) ve dnech 19.-23.4.2018 

  

 
RM_M 24 
Podání žádosti o dotaci na projekt „Obec přátelská rodině 2018“ 
  
Usnesení číslo: 09387/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 09276/RM1418/129 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí dotace – přihlášky do soutěže pro projekt „Obec přátelská 

rodině 2018“ v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti  

o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 22.06.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění financování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 13.06.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 26 
Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018 – 2023                       
s výhledem do roku 2030 
  
Usnesení číslo: 09388/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
50 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Strategického plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018 - 2023 s výhledem               

do roku 2030 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018 - 2023 s výhledem do roku 

2030 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 20.06.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 25 
Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu pro projekt: 1) “ITI - Modernizace učeben ZŠ Bohumínská”,  
2) “ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší”, 3) “ITI - Modernizace učeben ZŠ 
Chrustova” a 4) “ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené 
pracoviště Škrobálkova” 
  
Usnesení číslo: 09389/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 06243/RM1418/91 
k usnesení č. 06740/RM1418/98 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 

dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, IČO: 66002222, se sídlem 

Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 a jeho zprostředkujícího subjektu - Centra                 

pro regionální rozvoj České republiky, na projekt “ITI - Modernizace učeben ZŠ Bohumínská” 

ve výši 4.038.030,37 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky souhlasu 

zastupitelstva města s podmínkami uvedenými  v části III odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) 

Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 

dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, IČO: 66002222, se sídlem 

Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 a jeho zprostředkujícího subjektu - Centra                  

pro regionální rozvoj České republiky, na projekt “ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší” ve výši 

3.478.123,84 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva 

města s podmínkami uvedenými v části III odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 

dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, IČO: 66002222, se sídlem 

Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 a jeho zprostředkujícího subjektu - Centra                    

pro regionální rozvoj České republiky, na projekt “ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova”     

ve výši 2.944.530,24 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky souhlasu 

zastupitelstva města s podmínkami uvedenými v části III odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) 

Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 

dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, IČO: 66002222, se sídlem 

Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 a jeho zprostředkujícího subjektu - Centra                    

pro regionální rozvoj České republiky, na projekt “ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova, 

odloučené pracoviště Škrobálkova” ve výši 3.585.162,05 Kč, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami uvedenými v části III odst. 

1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 4 

předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu uvedenými v části III odst. 1 bodu 12 

písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu uvedenými v části III odst. 1 bodu 12 

písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu uvedenými v části III odst. 1 bodu 12 

písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které je přílohou č. 3 předloženého 

materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu uvedenými v části III odst. 1 bodu 12 

písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které je přílohou č. 4 předloženého 

materiálu 

  

9) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 30.09.2018 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
10) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 5) až 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 20.06.2018 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 85 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “WiFi4EU 
Ostrava-Jih” v rámci iniciativy Evropské komise 
  
Usnesení číslo: 09390/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
50 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “WiFi4EU Ostrava-Jih” ke spolufinancování z prostředků Evropské 

komise v rámci iniciativy WiFi4EU 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “WiFi4EU Ostrava-Jih” ke spolufinancování                            

z prostředků Evropské komise v rámci iniciativy WiFi4EU 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění všech úkolů souvisejících s přípravou a předložením žádosti o dotaci a všech jejích 

příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci 

iniciativy Evropské komise, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně           

o předložení žádosti o dotaci pro projekt uvedený v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 91 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje 
v rámci programu Příspěvky na ozdravné pobyty pro projekt „Ozdravné 
pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP V.“ 
  
Usnesení číslo: 09391/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Ozdravné pobyty předškolních 
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dětí městského obvodu MOaP V.” v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné 

pobyty, za předpokladu jeho vyhlášení Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, 28. října 

117, 702 18 Ostrava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu                              

a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu                   

s podmínkami výzvy v rámci programu Příspěvky na ozdravné pobyty v případě,                          

že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci pro tento 

projekt 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

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

5 393 tis. Kč, v roce 2019 na zajištění předfinancování z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší ve výši 4 193 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve 

výši 4 193 tis. Kč dle přílohy č. 2 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 dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová,  

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
5) souhlasí 

  
se zněním čestného prohlášení k dani z přidané hodnoty k projektu “Ozdravné pobyty 

předškolních dětí městského obvodu MOaP V.” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Návrh na uzavření Dohody o zpracování osobních údajů z městského 
integrovaného kamerového systému SMO se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 09392/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o zpracování osobních údajů z městského integrovaného kamerového 

systému SMO mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 a společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 

Ostrava, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny Kábrtové, 
ředitelky Ostravského muzea, p.o., do Maďarska (Herend) ve dnech                   
20.-24.06.2018 
  
Usnesení číslo: 09393/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, p.o.,                       

do Maďarska (Herend) za účelem instalace a zahájení výstavy 

  

2) ukládá 

  
ředitelce Ostravského muzea, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: RNDr. Jiřina Kábrtová, T: 17.07.2018 

 ředitelka Ostravského muzea, p.o. 

  
 

RM_M 75 
Smlouva o spolupráci s Asociací řeckých obcí v České republice, z.s. 
  
Usnesení číslo: 09394/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření  Smlouvy o spolupráci  s Asociaci řeckých obcí v ČR, z.s. , se sídlem  SPC J 

1027/49, Pod Cvilínem,794 01 Krnov,  IČO: 65349334,  v souvislosti s organizací  a konáním 

oslav 70.výročí příchodu Řeků do České republiky v rámci oslav 100 let samostatného státu 

Čechů a Slováků  dle  přílohy č.1 předloženého materiálu  

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka malého rozsahu “Střední oprava CAS 36 T815 6x6.1 
RZ:OVC 76-07”, poř. č. veřejné zakázky 114/2018 
  
Usnesení číslo: 09395/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 

statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 

“Střední oprava CAS 36 T815 6x6.1 RZ:OVC 76-07”, poř. č. veřejné zakázky 114/2018 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu “Střední oprava CAS 36 T815 6x6.1 

RZ:OVC 76-07” a o uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 4 předloženého materiálu mezi 

statutárním městem Ostrava, zastoupeným Českou republikou - Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje na jedné straně a dodavatelem - společností THT Polička,             

s. r. o., Starohradská 316, 572 01  Polička, IČO 46508147 na straně druhé, za cenu nejvýše 

přípustnou 408 tis. Kč bez DPH 

  

 
RM_M 74 
Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Zbyňka 
Šebesty, vznesený na 35. zasedání zastupitelstva města dne 23.5.2018 
  
Usnesení číslo: 09396/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Zbyňka Šebesty, vznesený na 35. 

zasedání zastupitelstva města dne 23.5.2018 
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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 63 
Zapojení do projektů “Com.Unity.Lab” a “Dlouhodobě udržitelná 
transformace sídlišť statutárního města Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 09397/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zapojením statutárního města Ostravy do mezinárodního projektu Com.Unity.Lab 

zaměřeného na zlepšení života posílením komunit a sociální soudržnosti ve znevýhodněných 

oblastech v rámci výzvy Sítě přenosu programu URBACT III 

  

2) souhlasí 

  
zapojení do realizace projektu “Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města 

Ostravy” zaměřeného na vytvoření návrhů pro dlouhodobě udržitelnou transformaci sídlišť                  

v rámci programu ÉTA Technologické agentury České republiky 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit veškeré úkony spojené se zapojením do realizace projektů dle bodu 1) a 2)  tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) souhlasí 

  
se zněním “Letter of Intent” pro projekt  “Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť 

statutárního města Ostravy” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 64 
ITI ostravské aglomerace - Návrh na vyhlášení výzev k předkládání 
projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 09398/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI ostravské aglomerace - “Základní školy II” k předkládání projektových 

záměrů pro opatření 1.1.1 Strategie ITI ostravské aglomerace “Vytvoření podmínek                     

pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech                 

a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce”, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit výzvu Nositele ITI ostravské aglomerace ”Základní školy II” k předkládání 

projektových záměrů pro opatření 1.1.1 Strategie ITI ostravské aglomerace “Vytvoření 

podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných 

oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce”, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 13.06.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI ostravské aglomerace - ”Střední školy a vyšší odborné školy II”                  

k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 Strategie ITI ostravské aglomerace 

“Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných                        

a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu 

práce”, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit výzvu Nositele ITI ostravské aglomerace ”Střední a vyšší odborné školy II”                     

k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 Strategie ITI ostravské aglomerace 

“Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných                        

a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu 

práce”, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 13.06.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
5) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI ostravské aglomerace “Nízkoemisní a bezemisní vozidla - drážní 

vozidla pro MHD” k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.1 ITI ostravské 

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

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit výzvu Nositele ITI ostravské aglomerace “Nízkoemisní a bezemisní vozidla - drážní 

vozidla pro MHD” k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.1 ITI ostravské 

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

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 13.06.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
7) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI ostravské aglomerace “Nízkoemisní a bezemisní vozidla - veřejná 

hromadná autobusová doprava” k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.1 ITI 

ostravské aglomerace - “Výstavba a modernizace infrastruktury pro rozvoj udržitelné 

mobility”, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

8) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit výzvu Nositele ITI ostravské aglomerace “Nízkoemisní a bezemisní vozidla - veřejná 

hromadná autobusová doprava” k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.1 ITI 

ostravské aglomerace - “Výstavba a modernizace infrastruktury pro rozvoj udržitelné 

mobility”, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 13.06.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 92 
Projednání návrhu prohlášení projektu “Ekologizace veřejné dopravy              
v Ostravě – Porubě” za záležitost zvláštního významu 
  
Usnesení číslo: 09399/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města, 

 

aby rozhodlo v souladu s čl. 22 písm. a) odst. 2 bod 2.2 obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy o tom, že projekt Ekologizace veřejné dopravy 

v Ostravě – Porubě, je záležitosti zvláštního významu v oblasti životního prostředí a dopravy 

statutárního města Ostravy, a to z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi, 

členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi  

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 97 
Souhlas k přepracování zadávací dokumentace koncesního řízení                        
na provozování vodohospodářské infrastruktury v PZ Mošnov 
  
Usnesení číslo: 09400/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
38 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přepracováním zadávací dokumentace včetně návrhu provozní smlouvy pro koncesní řízení 

na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury pro průmyslovou zónu Mošnov, a to 

dle metodiky Operačního programu Životní prostředí s podmínkou, 

že dojde k předchozímu uzavření dohody o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem 

Ostrava a obcí Mošnov obsahující závazky uvedené v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 
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RM_M 95 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci ve vlastnictví SMO                    
v “Rozvojové zóně Hrušov” 
  
Usnesení číslo: 09401/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky, případně části pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, které jsou vymezeny v minimálním rozsahu                     

v  koordinační situaci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu jako pozemky plochy “A” 

- ohraničeno červenou linií včetně pozemků (jejich částí) plochy ”B”, která se nachází v území 

plochy “A”, a která je vymezena dle Územního plánu města Ostravy jako plocha pro umístění 

trafostanice a elektrického vedení 

celkový rozsah pozemků (a částí pozemků) bude stanoven geometrickým plánem,                            

se zdůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu 

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

  

2) souhlasí 

  
se stanovením pořadí uchazečů k jednání o koupi pozemků (příp. částí pozemků) uvedených               

v bodě 1) tohoto usnesení vedoucí k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to: 

1.  Contera Management s.r.o. 

2.  CTP Invest, spol. s r.o. 

3.  P3 Parks s.r.o. 

4.  Panattoni Czech Republic Development s.r.o. 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing.  Tomáši Macurovi, MBA,  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu  Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 15 
Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních 
her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 09402/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 2127/ZM1418/33 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

- rozhodnout o poskytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle 

přílohy č. 1 a č. 2 a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací dle 

návrhu uvedeného v příloze č. 6 se subjekty uvedenými v příloze č. 1 a 2 předloženého 

materiálu 

- rozhodnout o neposkytnutí účelové dotace v oblasti protidrogové prevence dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu z důvodu, který je uveden ve stejné příloze 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 1355, ORJ 180                                  o       4 600 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 4349, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 180                                  o           297  tis. Kč 

na § 4349, pol. 5221, ÚZ 1355, ORJ 180                                  o        1 436  tis. Kč 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 180                                  o           939  tis. Kč 

na § 4349, pol. 5223, ÚZ 1355, ORJ 180                                  o           629  tis. Kč 

investiční transfery 
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na § 4349, pol. 6321, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o           458  tis. Kč 

na § 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o           129  tis. Kč 

na § 4349, pol. 6323, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o           427  tis. Kč 

na § 4349, pol. 6313, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o           285  tis. Kč 

  

3) rozhodla 

  
- o poskytnutí příspěvků příspěvkové organizaci v oblasti sociální péče, zřízené statutárním 

městem Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, dle zákona č. 250/2000 Sb.,                     

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

  

4) schvaluje 

  
a) rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

běžné výdaje 

na §4349, pol. 5909, ÚZ 1355, ORJ 180                          o 400 tis. Kč 

- zvyšuje 

neinvestiční transfer příspěvkové organizaci 

na §4357, pol. 5331, ÚZ 1355, ORJ 180, ORG 43        o 400 tis. Kč 

b) úpravu závazného ukazatele 

- navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby             

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, na základě 

smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02785/2015/SOC, 

dodatek č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC, ve výši 400 tis. Kč, účelově určeného na Rekondiční  

a rehabilitační pobyty s časovou použitelností od 01.09.2018 do 30.11.2018  

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4a) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 19 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací 
s organizací Asociace TRIGON, o.p.s., ev. č. 0023/2018/SVZ                            
a Střediskem pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s., ev. č. 
0362/2015/SVZV 
  
Usnesení číslo: 09403/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0157/ZM1418/3 
k usnesení č. 0825/ZM1418/12 
k usnesení č. 1998/ZM1418/31 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření: 

- Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, ev. č. 0023/2018/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. 3 předloženého materiálu 

- Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace, ev. č. 

0362/2015/SVZV, uzavřené s organizací Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, 

o.p.s., Ludvíka Podéště 1874/4, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 01816675, s rozšířením účelu 

použití dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
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předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 20 
Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního města Ostravy                 
za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace Městská 
nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09404/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uložit odvod do rozpočtu statutárního města Ostravy dle ustanovení § 28, odstavce 11 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

právnické osobě Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162,                   

se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava za porušení rozpočtové kázně a to při použití 

finančních prostředků v rozporu se stanoveným účelem (1.576.338,--Kč) a při použití 

prostředků peněžního fondu v nesprávné výši (8.000,--Kč), celkem tedy (1.584.338,--Kč) dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) stanovuje 

  
právnické osobě Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162,                 

se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava lhůtu do 31. 8. 2018 pro zaplacení odvodu             

za neoprávněné použití finančních prostředků dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.08.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 30 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 04                     
na zabezpečení projektu “Dovybavení pojízdné kavárny Mental Café”           
s právnickou osobou Kulturní Ostrava z.s. 
  
Usnesení číslo: 09405/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1170/ZM1418/18 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace                

z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 04 na zabezpečení projektu “Dovybavení pojízdné 

kavárny Mental Café” (ev. č. 1784/2016/SVZ) s právnickou osobou Kulturní Ostrava z.s.,            

Dr. Šavrdy 3015/16, 700 30 Ostrava - Bělský Les, IČO 22819681, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 13 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace, 
o poskytnutí neinvestičního příspěvku a městského obvodu 
Hošťálkovice o poskytnutí neinvestičního transferu na projekty                    
v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 09406/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, 

IČO: 00100528, na realizaci projektu “OD BAROKA K JAZZU”, a to  ve výši 60 tis. Kč dle 

přílohy č. 1 a za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedených v příloze č. 2 a v důvodové 

zprávě předloženého materiálu 

-  o  poskytnutí neinvestičního účelového transferu městskému obvodu Hošťálkovice se sídlem 

Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice, IČO: 00845451, na realizaci projektu “Oslava 80 let 

založení základní školy a mateřské školy v Hošťálkovicích a oslava 100 let výročí založení 

Československa”, a to ve výši 60 tis. Kč dle přílohy č. 1 a za podmínek pro poskytnutí 

transferu uvedených  v příloze č. 3 a v důvodové zprávě předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7102                                                      o 120 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4234                                      o  60 tis. Kč 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 513                                        o  60 tis. Kč 

Městský obvod Hošťálkovice 

- z v ý š í 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 513,                                        o  60 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102                                   o  60 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci           o 60 tis. Kč 

  

 
RM_M 60 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 
1492/2018/KVA 
  
Usnesení číslo: 09407/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 08839/RM1418/123 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace ev. č. 

1492/2018/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a organizací MÚZA - sdružení 

základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje se sídlem Slezská 1100, 735 14  Orlová 

- Poruba, IČO: 75090953 dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 96 
Úprava Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu a žádost  
o použití finančních prostředků z Fondu 
  
Usnesení číslo: 09408/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 1948/ZM1418/30 
k usnesení č. 08924/RM1418/124 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o úpravě Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu dle přílohy č. 3               

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

stanovit odbor Útvar hlavního architekta a stavebního řádu realizátorem akce a příkazcem 

operace dle čl. 5 odst. 2 Statutu fondu pro výstavbu nového koncertního sálu   

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o použití finančních prostředků z Fondu ve výši 8.282 tis. Kč                                           

na zajištění mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže o návrh koncertní haly města 

Ostravy, realizátorem akce a příkazcem operace stanoví odbor Útvar hlavního architekta                  

a stavebního řádu  

  

4) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

uložit radě města zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 

8.282 tis. Kč na vyhlášení mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže o návrh koncertní 

haly města Ostravy. Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, Termín: 31.12.2018 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) až 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_MZP 4 
Přijetí vzdání se funkce a návrh na jmenování do funkce ředitele 
právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 09409/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) přijímá 

  
vzdání se výkonu funkce ředitelky Komorní scény Aréna, příspěvkové organizace, paní                 

Mgr. RXXXXX HXXXXXXX, k 31. 7. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) vyslovuje 

  
poděkování paní Mgr. RXXXXX HXXXXXXX za vykonanou mnoholetou práci ve funkci 

ředitelky Komorní scény Aréna, příspěvkové organizaci 

  

3) jmenuje 

  
pana Bc. et Bc. JXXXXX TXXXXXX s účinností od 1. 8. 2018 do funkce ředitele Komorní 

scény Aréna, příspěvkové organizace 

  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 40/135  
  

RM_M 61 
Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 09410/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s organizací Akcičky smích. 

radost. odpočinek, z. s., se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00  Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO: 02133962 ve výši 50 tis. Kč na realizaci projektu “Dětský tábor Piráti                         

z Karibiku” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 78 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti 
tělovýchovy a sportu 
  
Usnesení číslo: 09411/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně 

z hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu příjemcům dotací 

uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ve výši dle uvedené přílohy č. 1, a dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu  města 

 

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu 

daně z hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu žadatelům                      

o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 2  předloženého materiálu  a dle důvodové zprávy                

a z věcných důvodů 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu 

daně z hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu žadatelům                       

o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu  a dle důvodové zprávy                    

z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje 

nákup ostatních služeb 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7502, ORJ 180         o       50 tis. Kč 

- snižují 

neinvestiční  transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161         o 14 800 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161         o  8 480 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161         o  4 500 tis. Kč     

investiční transfery 

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161         o  1 870 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 

města na jeho jednání dne 20.06.2018 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 88 
Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
účelových dotací s obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09412/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
45 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace              

z rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 3012/2017/ŠaS ze dne 6.10.2017 s obchodní 

společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.,  Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 

25911368 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace                 

z rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 3013/2017/ŠaS ze dne 6.10.2017 s obchodní 

společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 

25911368 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3412, pol. 5213, ORG 4261, ÚZ 2003, ORJ 161 o 506 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4261,  ORJ 161 o 506 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto 
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usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 56 
Žádost o mimořádnou dotaci Veslařského klubu Perun, z.s. na opravu 
vodovodní přípojky 
  
Usnesení číslo: 09413/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 45. tis Kč Veslařskému klubu PERUN z.s., 

IČO: 44941382 se sídlem Na Náhonu 30/82, Přívoz, 702 00 Ostrava na projekt “Oprava 

vodovodní přípojky” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní 

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

subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 161 o 45 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 45 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

na jeho jednání dne 20.6.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 84 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání 
Kontinentálního poháru IAAF 
  
Usnesení číslo: 09414/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru 

IAAF evidenční číslo 1567/2015/KSU mezi statutárním městem Ostrava a Českým atletickým 

svazem se sídlem Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČO 00539244 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání Kontinentálního 

poháru IAAF evidenční číslo 1567/2015/KSU mezi statutárním městem Ostrava a Českým 

atletickým svazem se sídlem Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČO 00539244 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

jednání dne 20.6.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 86 
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace zapsanému spolku Ostravská 
hokejová škola, z.s. 
  
Usnesení číslo: 09415/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši  60 tis. Kč zapsanému spolku Ostravská 

hokejová škola, z.s., IČO: 22671854, se sídlem Kaminského 566/19, 724 00  Ostrava - Nová 

Bělá dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným 

subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu na akci “Mezinárodní hokejový kemp 2018” 

s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 161 o 60 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 60 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

na jeho zasedání dne 20.06.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 89 
Poskytnutí účelových transferů městským obvodům na zachování 
pracovních pozic vytvořených v rámci projektu „Rozvoj rovného 
přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 09416/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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o poskytnutí účelového neinvestičního transferu městskému obvodu Moravská Ostrava                      

a Přívoz ve výši 938.400 Kč na zachování pracovních pozic vytvořených v rámci projektu 

„Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu  

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu městskému obvodu Ostrava-Jih                               

ve výši 1.285.200 Kč na zachování pracovních pozic vytvořených v rámci projektu „Rozvoj 

rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ dle přílohy č.1 předloženého materiálu  

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu městskému obvodu Poruba ve výši                

1.081.200 Kč na zachování pracovních pozic vytvořených v rámci projektu „Rozvoj rovného 

přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ dle přílohy č.1 předloženého materiálu  

  

4) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu městskému obvodu Svinov ve výši               

142.800 Kč na zachování pracovních pozic vytvořených v rámci projektu „Rozvoj rovného 

přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ dle přílohy č.1 předloženého materiálu  

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

u statutárního města Ostravy: 

- s n i ž u j e   se rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                                   o             1.151 tis. Kč 

- z v y š u j í   se převody mezi SMO a MOb – výdaje na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7606, ORG 502                  o              313 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7606, ORG 504                  o              429 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7606, ORG 505                  o              361 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7606, ORG 522                  o                48 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- z v ý š í      se převody mezi SMO a MOb – příjmy 
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                     na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7606, ORG 502          o      313 tis. Kč 

- z v ý š í      se neinvestiční výdaje 

                     na § 311x, pol. 5331, ÚZ 7606                           o      313 tis. Kč 

u městského obvodu Ostrava-Jih: 

- z v ý š í      se převody mezi SMO a MOb – příjmy 

                     na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7606, ORG 504           o      429 tis. Kč 

- z v ý š í      se neinvestiční výdaje 

                     na § 311x, pol. 5331, ÚZ 7606                             o      429 tis. Kč 

u městského obvodu Poruba: 

- z v ý š í      se převody mezi SMO a MOb – příjmy 

                     na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7606, ORG 505           o       361 tis. Kč 

- z v ý š í      se neinvestiční výdaje 

                     na § 311x, pol. 5331, ÚZ 7606                              o       361 tis. Kč 

u městského obvodu Svinov: 

- z v ý š í      se převody mezi SMO a MOb – příjmy 

                     na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7606, ORG 522              o        48 tis. Kč 

- z v ý š í      se neinvestiční výdaje 

                     na § 311x, pol. 5331, ÚZ 7606                               o        48 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
7) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 48/135  
  

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2019 částku ve výši 2.298.400,-Kč dle důvodové zprávy 

a příloh předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09417/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na jednání řádné valné hromady obchodní 

společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava, Pustkovec, 

Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ 25379631, konané dne 22. června 2018 hlasovat: 

A) PRO v bodě programu číslo: 

2. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, zprávy 

o vztazích, výroční zprávy za rok 2017 roční účetní závěrky dle přílohy č. 2 

3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2017, stanovisko auditora 

4. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2017 

5. Zrušení ostatního kapitálového fondu společnosti 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 22.06.2018 

 primátor 
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RM_MZP 2 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov a.s. 
  
Usnesení číslo: 09418/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Společnost                     

pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, IČO 60792914 

dne 26.06.2018 hlasovat: 

a) PRO v bodě programu číslo: 

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a zpráva o vztazích za rok 2017, zpráva               

o řádné účetní závěrce za rok 2017 

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky 

za rok 2017, návrhu na naložení se ziskem společnosti a auditora společnosti pro rok 2018 

6. Volba člena představenstva 

7. Volba člena dozorčí rady 

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva a smlouvy o výkonu funkce 

pro člena dozorčí rady 

9. Schválení mimořádných odměn členům orgánů společnosti 

b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Radim Babinec, T: 26.06.2018 

 náměstek primátora 
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RM_MZP 3 
Návrh na nabytí hmotných nemovitých věcí 
  
Usnesení číslo: 09419/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

 

Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na nabytí hmotných nemovitých věcí v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, v souladu           

s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

ve výběrovém řízení s aukcí č. OOV/028/2018, vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu              

ve věcech majetkových, Územním pracovištěm Ostrava, a to: 

 

- pozemek parc. č. 105/1 

- pozemek parc. č. 105/2 

- pozemek parc. č. 105/3, jehož součástí je stavba č.p. 545, obč. vybavenost 

včetně všech součástí a příslušenství výše uvedených pozemků, které tvoří   stavba Krásné 

Pole, č.p. 545, trvalé porosty, zpevněné plochy, betonové rampy, opěrná zídka, venkovní 

schodiště, septik, betonová jímka, přípojka kanalizace, přípojka vody a plynu, vodoměrná                

a kanalizační šachta a oplocení včetně vrat, 

 

za podmínek stanovených v „Oznámení  o výběrovém řízení s aukcí č. OOV/028/2018 a jeho 

podmínkách“, včetně složení kauce ve výši 355.000,-- Kč, za nejvyšší možné podání dle 

důvodové zprávy  

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 

2) souhlasí 

   

s návrhem na nabytí hmotných nemovitých věcí v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, v souladu           

s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

ve výběrovém řízení s aukcí č. OOV/029/2018, vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu              

ve věcech majetkových, Územním pracovištěm Ostrava, a to: 

 

- pozemek parc. č. 30/1 

- pozemek parc. č. 30/2 

- pozemek parc. č. 30/3,  

- budova Hošťálkovice č.p. 398, jiná stavba, na pozemku parc. č. 29/2 a 30/2 

včetně všech součástí a příslušenství výše uvedených pozemků a budovy, které tvoří   trvalé 

porosty, zpevněné plochy, opěrná zeď, předložené schodiště, oplocení, plechová kolna, 

přípojky inženýrských sítí – voda, kanalizace, plyn, elektro, 

 

za podmínek stanovených v „Oznámení  o výběrovém řízení s aukcí č. OOV/029/2018 a jeho 

podmínkách“, včetně složení kauce ve výši 400.000,-- Kč, za nejvyšší možné podání dle 

důvodové zprávy  
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

 

 

4) zmocňuje 

   

vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí 

k zastupování statutárního města Ostravy ve výběrových řízeních dle bodů 1) a 2) tohoto 

usnesení, za podmínek uvedených v těchto návrzích 

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, MPA, T: 03.07.2018 

 vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí 

  

 
RM_M 1 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09420/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit 

- část pozemku parc. č. 1264/4 o výměře 12 m2 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřenou městskému obvodu Polanka nad Odrou, která je dle geometrického plánu č.3274-

49/2017 vyhotoveného pro k. ú. Polanka nad Odrou, nově označena jako pozemek parc. č. 

1262/7 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

za 

- pozemek parc.č. 1187/6 

- pozemek parc.č. 1187/7 

 

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

ve vlastnictví společnosti BV - Technika, a.s., se sídlem K Vydralinám  705/2, Polanka                

nad Odrou, 725 25 Ostrava, IČO 26824256 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si 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: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 3 
Návrh na odejmutí pozemku městskému obvodu Slezská Ostrava                 
a neodejmutí nemovitých věcí (Vodní a sportovní areál O.-Jih) 
městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 09421/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o odejmutí pozemku parc.č. 5707 - trvalý travní porost v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava městskému obvodu Slezská Ostrava, v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava                    
a návrh na jejich svěření městskému obvodu Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 09422/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to pozemky parc.č. 

4401/1 a parc.č. 4401/2 od pana XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava 

nabude uvedené věci do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemky uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci 

do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 10 
Návrh na záměr města prodat pozemky a návrh na záměr města 
neprodat pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09423/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 1319/1 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava               

a Přívoz 

za podmínky, že bude uzavřena smlouva o věcném břemeni (služebnosti) k trakčnímu 

vedení ve prospěch oprávněného, kterým je  Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757, po předchozím 

projednání a schválení, a to poskytovatelem dotace 

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

  

2) zrušuje 

  
bod 4) svého usnesení č. 08783/RM1418/122 ze dne 27. 3. 2018 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 1289/29, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava                   

a Přívoz  

  

4) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- pozemek parc. č. 4230 

- pozemek parc. č. 2099/2 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava               

a Přívoz 

  

  

5) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č.  2620/71 o výměře 53 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,             

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava                  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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a Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 5756-270/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská 

Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 2620/161 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 1674/ZM1418/26 ze dne 
10. 5. 2017 
  
Usnesení číslo: 09424/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 1674/ZM1418/26 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem změnit usnesení zastupitelstva města č. 1674/ZM1418/26 ze dne 10. 5. 2017 v bodě 

8), kterým rozhodlo koupit části pozemků v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to tak,                          

že se vypouští text: 

“od vlastníka 

RXXXX ŠXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěXXXXXXXXXXXXX” 

a nahrazuje se textem 

“od vlastníka 

ZXXXXX ŠXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Vyčlenění jednotky č. 3037/5 v bytovém domě na ul. Horní 3037/110, O.-
Bělský Les pro potřeby sociálního bydlení a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy 
  
Usnesení číslo: 09425/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyčlenění jednotky č. 3037/5, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - 

byt, o velikosti 1+kk, umístěné ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 3037, část obce 

Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Dubina 

u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č.or. 110, Ostrava-Bělský Les, pro potřeby sociálního 

bydlení v rámci projektu “Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava”, jako byt 

sociální nebo dostupný  

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem jednotky č. 3037/5, vymezené 

podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - byt, o velikosti 1+kk, umístěné ve 2. 

nadzemním podlaží bytového domu č.p. 3037, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku 

parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. 

Horní č.or. 110, Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

JXXXXXXXXX PXXXXXXXXX, rok narození XXX7, trvale bytem XXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX, 

na dobu určitou od 25. 6. 2018 do 24. 12. 2018, 

za měsíční nájemné 1.972,- Kč/měsíc (bez záloh na služby spojené s užíváním bytu) 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 33 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v bytovém domě na ul. 
Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09426/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 9 o velikosti 1+1 ve 4. 

sníženém podlaží bytového domu č. p. 875, který je součástí pozemku parc. č. 328, zastavěná 

plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Pobialova č. or. 8, Ostrava-

Moravská Ostrava, s žadatelem 

VXXXXXXXXX CXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, 

na dobu určitou od 25. 6. 2018 po dobu výkonu zaměstnání žadatele u Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje, 

za nájemné ve výši 3.344,- Kč (bez nájemného za zařizovací předměty a záloh na služby 

spojené s užíváním bytu), 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
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. 
  
Usnesení číslo: 09427/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 342 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3266/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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v k. ú. Radvanice, 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 36 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy za účelem likvidace poškozených monitorovacích vrtů 
pro společnost AQD-envitest, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09428/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 317/16 - lesní pozemek, 

p. p. č. 330/1 - lesní pozemek, 

p. p. č. 330/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 351/1 - lesní pozemek, 

p. p. č. 351/12 - lesní pozemek, 

v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, 

p. p. č. 859/4 - orná půda, 

p. p. č. 888/1 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1390 - vodní plocha, zamokřená plocha, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

p. p. č. 212/1 - lesní pozemek, 

p. p. č. 578/1 - trvalý travní porost, 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

za účelem likvidace poškozených monitorovacích vrtů v rámci stavby “Likvidace poškozených 

monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma vodního zdroje.” pro: 

AQD-envitest, s.r.o. 

se sídlem Vítězná 1547/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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IČO 268 78 453 

  

 
RM_M 37 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením stavby a návrh               
na souhlas s trvalým vynětím pozemku ze zemědělského půdního 
fondu, v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro společnost OSTRAVA 
AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09429/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením  § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, s umístěním stavby “Ostrava Airport Multimodal Park - IO 16.1 Vsakovací objekt” 

na pozemku parc. č. 1122/19 v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, dle situačního výkresu stavby - koordinační situace, který je přílohou č. 2/1 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s trvalým vynětím části pozemku parc. č. 1122/19 o výměře 2 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 1997-113/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1122/55 v k.ú. 

Sedlnice, obec Sedlnice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, ze zemědělského půdního 

fondu v souladu s ust. § 9 odst. 5 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, v platném znění. 

pro: 

AIRPORT MULTIMODAL PARK, s. r. o. 

se sídlem: 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava 

IČO: 289 38 186 

zastoupený: 

INKOS - OSTRAVA a.s. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava 

IČO: 483 94 637 

dle  GP č. 1997-113/2017, který je přílohou č. 2/3 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 38 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s PODA a.s. a OVANET 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 09430/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 980/3 - zahrada, 

parc. č. 5981/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č.  2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

OVANET a.s.  

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 09431/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 61/135  
  

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem 

pozemků: 

parc. č. 335/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 336 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 337 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 338/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným:  

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na zřízení věcného břemene a návrh na uzavření smlouvy                      
o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,             
a v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09432/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plynovodu PE100 k pozemků parc. č. 2045/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, p. p. č. 412/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 

958/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a STL plynovodu 

PE100 k  pozemkům parc. č. 3537/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 958/3 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, vše ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09433/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 

pozemek parc. č. 373  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 

za podmínek: 

- výstavby bytového domu na podporované bydlení – pečovatelské byty, 

- dokončení výstavby ve lhůtě do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si  právo rozhodnout prodat pozemek v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřený 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s čl. 7 odst. 

(3) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn                    

a doplňků 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 42 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Heřmanice a v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09434/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

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

- pozemek p.p.č. 480/1 (viz příloha č. 1) 

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

  

2) souhlasí 

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

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

- části pozemku p.p.č. 425/6, které vznikly rozdělením na základě geometrického plánu č. 

2217-282/2017, které jsou nově označeny jako 

- pozemek p.p.č. 425/9,  o výměře 457 m2 a 

- pozemek p.p.č. 425/10, o výměře 157 m2 

- pozemek p.p.č. 425/5 

- pozemek p.p.č. 425/7 

(viz příloha č. 2) 

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

  

3) souhlasí 

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

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

- části pozemku parc.č. 2493, které vznikly rozdělením tohoto pozemku na základě 

geometrického plánu č. 3676-12/2014, které jsou nově označeny jako pozemek parc.č. 2493/2, 

o výměře 29 m2, pozemek parc.č. 2493/3, o výměře 14 m2, pozemek parc.č 2493/4, o výměře 

31 m2, pozemek parc.č. 2493/5, o výměře 32 m2, pozemek parc.č. 2493/6, o výměře 31 m2, 
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pozemek parc.č. 2493/7, o výměře 35 m2, pozemek parc.č. 2493/8, o výměře 31 m2 

- část pozemku parc.č. 2482, o výměře 39 m2 označena jako díl „a“ a část pozemku parc.č. 

2493, o výměře 15 m2 označena jako díl „b“ sloučeny a dle geometrického plánu č. 3676-

12/2014 nově označeny jako pozemek parc.č. 2482/3, o výměře 54 m2 

- pozemek parc.č. 2526/1, o výměře 67 m2, dle návrhu na dělení pozemku 

(viz příloha č. 3) 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 43 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Koblov a v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09435/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

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

- pozemek parc.č. 611/3 (viz příloha č. 1) 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,                         

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to: 
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- část pozemku p.p.č. 147/17, o výměře 48 m2, dle geometrického plánu č. 1909-43/2015                   

a nově označena jako pozemek p.p.č. 147/17  

- pozemek p.č.st. 1067/3, o výměře 12 m2 (viz příloha č. 2) 

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

  

3) souhlasí 

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

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

- část pozemku p.p.č. 147/17, o výměře 38 m2, dle geometrického plánu č. 1909-43/2015                     

a nově označena jako pozemek p.p.č.147/57 (viz příloha č. 2) 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 44 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09436/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, a to: 

- část pozemku parc.č. 545, o výměře 104 m2, dle geometrického plánu č. 4204-277/2017               

a nově označena jako pozemek parc.č. 545/2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,                         

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava (viz 
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příloha č. 1) 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, a to: 

- část pozemku parc.č. 1142/1,  o výměře cca 13 m2, dle snímku (viz příloha č. 2),                              

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený 

městskému obvodu Slezská Ostrava 

  

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: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 45 
Návrh na záměr města směnit pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava - Karolina II. etapa 
  
Usnesení číslo: 09437/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit pozemky 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava                 

a Přívoz, které jsou dle návrhu pro geometrický plán označeny takto: 

pozemek s označením č. 6, který vznikne z těchto pozemků: 

část pozemku parc. č. 266/3 o výměře 63 (63,42) m2 

pozemek parc. č. 266/8 

pozemek parc. č. 244/41 

část pozemku parc. č. 266/7 o výměře 13 (13,10) m2 
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pozemek s označením č. 7, který vznikne z těchto pozemků: 

část pozemku 233/1 o výměře 454 (454,47) m2 

část pozemku 244/42 o výměře 396 (395,54) m2 

pozemek s označením č. 8, který vznikne z tohoto pozemku: 

pozemek parc. č. 266/7 o výměře 7 (7,32) m2 

pozemek s označením č. 9, který vznikne z těchto pozemků: 

část pozemku parc. č. 244/43 o výměře 78 (77,71) m2 

část pozemku parc. č. 3457/15 o výměře 695 (694,78) m2 

část pozemku parc. č. 3457/14 o výměře 535 (534,73) m2 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře  666 (665,61) m2 

část pozemku parc. č. 229/2 o výměře 172 (172,24) m2 

část pozemku parc. č. 3463/23 o výměře 206 (206,27) m2 

část pozemku parc. č. 244/47 o výměře 30 (30,30) m2 

část pozemku parc. č. 244/37 o výměře 10 (9,89) m2 

pozemek s označením č. 10, který vznikne z těchto pozemků: 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 850 (850,31) m2 

část pozemku parc. č. 3463/45 o výměře 13 (12,91) m2 

část pozemku parc. č. 3463/44 o výměře 433 (433,48) m2 

část pozemku parc. č. 3463/25 o výměře 264 (264,37) m2 

pozemek s označením č. 11, který vznikne z těchto pozemků: 

část pozemku parc. č.  3463/3 o výměře  1617 (1617,31) m2 

část pozemku parc. č. 3463/45 o výměře  599 (599,21) m2 

část pozemku parc. č. 3463/44 o výměře 198 (198,30) m2 

pozemek s označením č. 12, který vznikne z tohoto pozemku: 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 2 (1,56) m2 

pozemek s označením č. 13, který vznikne z tohoto pozemku: 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 156 m2 

za 

pozemky ve vlastnictví New Karolina Residental Development II, s.r.o., se sídlem Dlouhá 

562/22, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 043 98 343, které jsou dle návrhu pro geometrický plán 

označené takto: 
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pozemek s označením č. 1, který vznikne z těchto pozemků:  

pozemek parc. č. 3457/45 

část pozemku parc. č. 4246/32 o výměře 29 (29,34) m2 

pozemek parc. č. 4246/37  

pozemek parc. č. 4246/33  

část pozemku parc. č. 3457/21 o výměře 306 (306,48) m2 

část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 533 (533,18) m2 

část pozemku parc. č. 4246/40 o výměře 1 (1,11) m2 

část pozemku parc. č. 256 o výměře 438 (437,84) m2 

část pozemku parc. č. 244/38  o výměře 264 (264,268) m2 

část pozemku parc. č. 244/54 o výměře 21(21,41) m2 

část pozemku parc. č. 244/44  o výměře 3 (3,13) m2 

pozemek s označením č. 2, který vznikne z těchto pozemků: 

část pozemku parc. č. 4246/40 o výměře 627 (626,85) m2 

část pozemku parc. č. 3457/22 o výměře 16 (15,75) m2 

   

pozemek s označením č. 3, který vznikne z pozemku: 

část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 296 (296,15) m2 

   

pozemek s označením č. 4, který vznikne z těchto pozemků:   

část pozemku parc. č. 3457/16 o výměře 113 (112,76) m2 

část pozemku parc. č. 3463/27 o výměře 175 (175,44) m2 

pozemek parc. č. 3463/28 

část pozemku parc. č. 3463/2  o výměře 3017 (3017,23) m2 

   

pozemek s označením č. 5, který vznikne z těchto pozemků: 

část pozemku parc. č. 3463/2  o výměře 884 (884,05) m2 

pozemek 3463/43  

pozemek s označením celá část 2, který vznikne z těchto pozemků: 

pozemek parc. č. 4246/12 

pozemek parc. č. 3378 

pozemek s označením celá část 3, který vznikne z tohoto pozemku: 

pozemek parc. č. 4173/13 

pozemek s označením č. 14, který vznikne z tohoto pozemku: 

část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 3 (2,5) m2 

dle přílohy č. 3/1 a 3/2 předloženého materiálu 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 46 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09438/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 610/3, 

ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1074 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 1295-6/2018 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 610/19, ost. plocha, ost. 

komunikace, od vlastníka TJ Sokol Koblov z.s., IČO 452 34 191, sídlo Na Skotnici 19/23, 

Koblov, 711 00 Ostrava, za cenu obvyklou ve výši 391.090,00 Kč 

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

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou                     

v bodu 1) usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 

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

změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude 

do svého vlastnictví  

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovitou věc, uvedenou v bodu 1) usnesení, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, 

že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví  
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 47 
Návrh koupit pozemky v k. ú. Pustkovec od FO v rámci projektu 
“Revitalizace Pustkoveckého údolí” 
  
Usnesení číslo: 09439/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit spoluvlastnické podíly od 

- TXXXXX HXXXXXX, rok narození XXX XX XXXX, bydliště XX XXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 

- XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 

- XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXX 

XXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 

ke každému z níže uvedených pozemků v k. ú. Pustkovec, za celkovou dohodnutou kupní 

cenu 1.569.340,00 Kč, přičemž sjednaná kupní cena jednoho podílu ve výši 1/3 činí: 

- u pozemku parc. č. 2046/2............... 180.310,00 Kč 

- u pozemku parc. č. 4175/2............... 195.803,00 Kč 

- u pozemku parc. č. 4178/8 .............. 147.000,00 Kč 

tj. 523.113,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit pozemek parc. č. 4179/4 v k. ú. Pustkovec 
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od XXXXXXXX XXXXXX, datum narození 4X XX XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX 

za dohodnutou kupní cenu 703.200,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 48 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení 
věcného předkupního práva ev. č. 2856/2015/MJ - areál VTP Ostrava - 
Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 09440/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného předkupního práva 

ev. č. 2856/2015/MJ, se společností ELCOM, a.s., IČO: 250 77 155, se sídlem Praha 4,                   

Na Větrově 34, PSČ 142 00, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 49 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě o přenechání nemovitostí do nájmu na nemovitosti v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava pro městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 09441/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí Dr.E. Beneše 555/6, 729 29 

Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k uzavřené “Nájemní smlouvě o přenechání 

nemovitostí do nájmu” č. NP/OM/2014/022 ze dne 15.5.2014 

se společností: 

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o. 

se sídlem: Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 268 63 782, 

za účelem provozování střední školy, 

kterým se změní doba nájmu z doby určité do 31. 5. 2019, na dobu určitou do 31. 5. 2029, 

a to v souladu s ustanovením článku 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků  

  

 
RM_M 50 
Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného o roční míru inflace 
  
Usnesení číslo: 09442/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

věci v roce 2018 o roční míru inflace ve výši 2,5 % u všech nájemních a pachtovních smluv,               

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

nebo pachtovné vyšší než 4.000 Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru majetkového 

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

a movitých věcí, jichž se to týká, zvýšení nájemného a pachtovného o roční míru inflace 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 51 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemků v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava se Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací 
  
Usnesení číslo: 09443/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

o uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- p.p.č. 100/16, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 12 m2 

- p.p.č. 100/18, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 12 m2 

- p.p.č. 736/3, ost. plocha - zeleň o výměře 2 131 m2 

- p.p.č. 736/24, ost. plocha - jiná plocha o výměře 792 m2 

- p.p.č. 736/25, ost. plocha - jiná plocha o výměře 829 m2 

 vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (ul. U Studia x Dolní x ul. Karpatská) 

s 

Moravskoslezským krajem, zastoupený na základě zřizovací listiny 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem: Ostrava, Úprkova 795/1, PSČ 702 23, IČO: 00095711 

za účelem výměny mostního svršku, říms, izolace a spádového betonu, sanace čelních nosníků, 

ložisek, pohledových ploch nosné konstrukce a spodní stavby v rámci realizace stavby “Silnice 

III/4787 - oprava mostu ev.č. 4787 - 1c.1 a ev.č. 4787 - 1c.2 přes ul. Dolní na ul. Výškovická         

v Zábřehu”, na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy do dne, který předchází dni 

právních účinků zápisu služebnosti umístění, udržování, provádění oprav a rekonstrukce mostů 

na předmětných částech pozemků do veřejného seznamu ve prospěch vypůjčitele jako 

oprávněného ze služebnosti, nejpozději však do 31. 12. 2024, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 09444/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, 
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ostatní komunikace o výměře 150 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s EAPN ČR, z. s. 

se sídlem Senovážné náměstí 977/24 

Nové Město, 110 00 Praha 

IČO 266 69 919 

za účelem užívání předmětu výpůjčky pro umístění party stanu, 3 stolů se židlemi a pódia                          

v rámci charitativně propagační akce s názvem “Evropský pilíř sociálních práv - minimální 

důstojný příjem” 

v termínu od 17. 6. 2018 do 18. 6. 2018  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Návrh na poskytnutí slevy z nájmu 
  
Usnesení číslo: 09445/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost společnosti Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské 

Hory, 709 00 Ostrava, IČO 253 96 544 o poskytnutí slevy z nájmu za částečné omezení                  

v užívání pronajatých pozemků na parkovišti “Muzejní”, a to: 

- parc. č. 155 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 156 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 159/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 160 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 3490 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

které užívá na základě nájemní smlouvy ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 16. 12. 2013, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 

z důvodu stavebních a archeologických prací spojených s připravovanou výstavbou - projektu 

“Nové Lauby”, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o poskytnutí slevy z nájmu za částečné omezení v užívání pronajatých pozemků na parkovišti 

“Muzejní” 

pro společnost Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava, IČO 253 96 544 

ve výši 101.553,48 Kč + DPH v zákonné výši za období od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018 

z důvodu stavebních a archeologických prací spojených s připravovanou výstavbou - projektu 

“Nové Lauby” 

na pozemcích parc. č. 155, parc. č. 156, parc. č. 159/1, parc. č. 160 a parc. č. 3490, vše                             

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

užívaných na základě nájemní smlouvy ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 16. 12. 2013, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 

  

 
RM_M 54 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Výškovice                  
u Ostravy, obec Ostrava a v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09446/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 793/379 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15,70 m2 

- parc. č. 793/408 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11,80 m2, 

dle zákresu v situačních snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň 

si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 16 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu v situačním snímku, který 

je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
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zrušit 

  

 
RM_M 55 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 09447/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k nemovitým věcem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava, a to: 

- pozemku p. p. č. 136/5 - ostatní plocha, dráha 

- pozemku p. p. č. 612/75 - ostatní plocha, dráha 

- tramvajovému drážnímu mostu ev. č. 5-022 přes ulici Rudnou, který je umístěn nad pozemky 

p. p. č. 1226/5, p. p. č. 1226/6 a p. p. č. 1226/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- tramvajovému drážnímu mostu ev. č. 5-023 přes trať Českých drah, a. s. a trať Dopravního 

podniku Ostrava, a. s., který je umístěn nad pozemky p. p. č. 1149/6 a p. p. č. 1149/2 v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

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

494/2, PSČ 702 00 , IČO 619 74 757 

za účelem využití předmětu vypůjčky k provozování dráhy pro MHD 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31.12.2023 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k části pozemku p. p. č. 438/3 - ostatní plocha, 

silnice o výměře 108 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

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

494/2, PSČ 702 00 , IČO 619 74 757 

za účelem umístění nového trakčního stožáru v rámci stavby “Přeložka trolejového vedení na 
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ul. Muglinovská “ 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31.12.2020 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 57 
Návrh prodat nemovité věci v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 09448/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat níže uvedené věci v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, a to: 

- pozemek p.č.st. 452 o výměře 918 m2, jehož součástí je stavba č.p. 317 

- část pozemku p.p.č. 822/66 o výměře 96 m2, označenou písmenem a, jejíž součástí jsou 

zpevněné plochy a schodiště 

vše sloučené dle geometrického plánu č. 1235-37/2018 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov v roce 2018, do pozemku dále označeného jako pozemek p.č.st. 452 o výměře 1014 

m2 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- přípojku vody ke stavbě č. p. 317 na pozemku p.č.st. 452 

do vlastnictví společnosti CADOX fishing, s.r.o., IČO: 271 05 628, se sídlem Olšanská 

2898/4g, Žižkov, 130 00 Praha 3   

za dohodnutou kupní cenu ve výši 2,914.210,- Kč, z toho: 

- kupní cena za pozemek p.č.st. 452, jehož součástí je stavba č.p. 317, venkovní schodiště                 

a zpevněné plochy a  část pozemku p.p.č. 822/66 o výměře 96 m2, označenou písmenem a, jejíž 

součástí jsou zpevněné plochy a schodiště, vše sloučené dle geometrického plánu č. 1235-

37/2018 vyhotoveného    pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov v roce 2018, do pozemku dále 

označeného jako pozemek p.č. st. 452    o výměře 1014 m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov činí 

2,913.000,- Kč 

- kupní cena za přípojku vody ke stavbě č.p. 317 činí 1.000,-  Kč + 210,- Kč DPH, tj. 

celkem 1.210,- Kč. 
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a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č 3 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé 

Statutární město Ostrava vybudovalo průmyslový areál Ostrava – Mošnov jako prostor                   

 pro umístění investorů za účelem realizace jejich investičních záměrů. K hlavním atributům 

průmyslového areálu Ostrava – Mošnov patří vedle jeho připravenosti pro investiční výstavbu 

také jeho jedinečné umístění  v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení                    

na rychlostní komunikace a železniční síť. Záměrem je v průmyslovém areálu Ostrava - 

Mošnov i v jeho bezprostřední blízkosti umístit výlučně investory, kteří mají zájem 

nemovitosti tvořící průmyslový areál Ostrava – Mošnov a nemovitosti napojené                              

na Strategickou průmyslovou zónu Ostrava – Mošnov ke svým aktivitám využít, provozovat                      

na nich předem specifikované činnosti  a vytvořit určitý počet pracovních míst;  

Objekt č.p. 317, který společnost CADOX fishing s.r.o. v roce 2008 převzala do podnájmu, 

nebyl vhodný k provozování obchodní činnosti. Jedná se o objekt, který je v provozu od roku 

1960, kdy sloužil jako tělocvična. Společnost na vlastní náklady provedla v objektu  nezbytné 

stavební úpravy a částečnou  rekonstrukci, kdy všechny provedené stavební úpravy                     

a rekonstrukce na objektu mají v podstatě přímý vliv na celkové technické zhodnocení celého 

objektu, jeho zlepšený technický stav a využitelnost z hlediska technického, funkčního                        

a rovněž z hlediska finančního (možnost dosažení zvýšené výnosnosti objektu) tak, aby mohl 

sloužit kontraktačnímu účelu sjednaného podnájemní smlouvou, tedy k provozování obchodní 

činnosti – tj. prodejna a sklad rybářských potřeb. Nutno podotknout, že bez těchto nezbytných 

stavebních úprav by nebylo možné objekt ke sjednanému účelu, tj. obchodní činnosti, vůbec 

využít.  Cena v místě a čase obvyklá již odráží zhodnocení provedené společností CADOX 

fishing s.r.o. v rámci rekonstrukce objektu. 

Společnost CADOX fishing s.r.o.:  

a. zrealizovala částečnou rekonstrukci stávajícího objektu, který nyní slouží jako prodejna 

rybářských potřeb a skladovací prostory  

b. vytvořila 8 stálých pracovních míst a 2 externí pracovní místa 

provozuje v objektu ekonomickou činnost spočívající dle výpisu z obchodního rejstříku v: 

a. ve výrobě, obchodu a službách neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - 

zejména maloobchod a velkoobchod s rybářskými potřebami 

b. poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. 

Stávající objekt vyžaduje provedení zásadních rekonstrukcí stavebních částí z hlediska 

zateplení, elektroinstalace, osvětlení a větrání. Rovněž je nutná úprava stávajícího sociálního 

zařízení,  dle platných hygienických předpisů. Zásadní rekonstrukci si dále vyžádá kotelna na 

pevná paliva s manuální obsluhou, modernizace se nevyhne ani vlastním jednotkám pro sdílení 

tepla. Z výše uvedeného je zřejmé, že provedení úprav (oprav) objektu tak, aby splňoval určitý 

standart  pro provozování činnosti nejen společnosti CADOX fishing s.r.o., ale i každého 

jiného podnájemce, který by zde provozoval svou činnost, bude vyžadovat nemalé finanční 
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prostředky. 

Kupní cena je oproti ceně v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem ponížena 

o výši finančního zhodnocení stavby č.p. 317 na pozemku p.č.st. 452 za dobu od jejího převzetí 

společností CADOX fishing s.r.o. do podnájmu do června 2017. Dle znaleckého posudku č. 

1190/42/17 ze dne 26. 6. 2017 je technické zhodnocení objektu za tuto dobu ve výši                    

900.000,- Kč 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 59 
Návrh koupit/nekoupit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(ul. Železárenská) 
  
Usnesení číslo: 09449/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- pozemek parc. č. 2976/1 

- pozemek parc. č. 2976/6, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st. 

včetně všech součástí a příslušenství (přípojka vody, přípojka kanalizace, kanalizační šachta, 

septik, plocha s povrchem betonovým, plot z vlnitého plechu, 1 ks ocelových vrat) 

od společnosti TSR Czech Republic, s.r.o., se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 

8, IČO 406 14 875 

za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 2.277.216,- Kč 

a doporučuje uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 66 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09450/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 435/1, 

od podílových spoluvlastníků: 

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

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

- XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl                    

ve výši 1/2) 

za cenu obvyklou v celkové výši 61.390,00 Kč 

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

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou                 

v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 

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

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovitou věc, uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst.1 písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,                 
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za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 3) návrhu usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 70 
Návrh na souhlas s umístěním zpevněných ploch, návrh na uzavření 
nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 09451/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m2 

- parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 

- parc. č. 3589/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 619 74 757 

za účelem provedení nové hydroizolace a umístění lešení v rámci stavby “Oprava fasád                       

a zateplení podnikového ředitelství Dopravního podniku Ostrava a. s.” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 10.170,- Kč ročně 

na dobu určitou, do předání předmětu nájmu nájemcem zpět pronajímateli, nejpozději                    

do 31.12.2019 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
s umístěním zpevněných ploch - parkovacího stání a chodníku na částech pozemků p. p. č. 

495/1 - ostatní plocha, silnice, a to části A o výměře 9,2 m2 a části B o výměře 58,8 m2 v k. ú. 

Heřmanice, obec Ostrava v rámci stavby “Prodejna Hruška-Heřmanice” 

pro: SEMPRONEMO, s. r. o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Martinov, 723 00 Ostrava, IČO 026 

15 169 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní 

plocha, silnice, a to části A o výměře 9,2 m2 a části B o výměře  58,8 m2 v k. ú. Heřmanice, 

obec Ostrava 

se společností SEMPRONEMO, s. r. o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava-Martinov, 

IČO 026 15 169 

za účelem vybudování a následného užívání zpevněných ploch - parkovacího stání a chodníku 

v rámci stavby “Prodejna Hruška-Heřmanice” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 6.120,- Kč ročně + DPH v zákonně výši 

na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 71 
Návrh na souhlas s úpravou stávajícího veřejného osvětlení, návrh                
na souhlas s umístěním inženýrských sítí do částí pozemků                           
ve vlastnictví statutárního města Ostravy Návrh na uzavření smlouvy           
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy se společností Elektro MAR a. s. 
  
Usnesení číslo: 09452/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s úpravou stávajícího veřejného osvětlení v rámci stavby   „Novostavba administrativní budovy 

a haly pro výzkum na parc. č. 4685/61 v k. ú. Pustkovec“, stavební objekt SO 04 Úprava 

stávajícího veřejného osvětlení. Úpravou veřejného osvětlení bude demontováno jedno 

světelné místo, dvě světelná místa budou modernizována na náklady investora na pozemku                 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- parc. č. 4685/91 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

pro: 

Elektro MAR a. s. 

se sídlem: Technologická 376/5, 708 00 Ostrava - Pustkovec, IČO: 039 15 131 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním přípojky dešťové a splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do části pozemků 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- parc. č. 4685/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 4685/59 - orná půda 

- parc. č. 4833/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

pro: 

Elektro MAR a. s. 

se sídlem: Technologická 376/5, 708 00 Ostrava - Pustkovec, IČO: 039 15 131 

v rámci stavby „Novostavba administrativní budovy a haly pro výzkum na parc. č. 4685/61 

v k. ú. Pustkovec“ 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2/4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

provozování a údržbu přípojky dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a vodovodní přípojky 

v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- parc. č. 4685/24 -  ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 4685/59 - orná půda 

- parc. č. 4833/3 -  ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Elektro MAR a. s. 
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se sídlem: Technologická 376/5, 708 00 Ostrava - Pustkovec, IČO: 039 15 131 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

Ostrava, a to: 

- parc. č. 4685/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 9,85 m2 a části B 

o výměře 16,07 m2 

- parc. č. 4685/59 - orná půda, a to části A o výměře 15,04 m2 a části B o výměře 36,86 m2 

- parc. č. 4833/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11,95 m2 

s nájemcem: 

Elektro MAR a. s. 

se sídlem,: Technologická 376/5, 708 00 Ostrava - Pustkovec, IČO: 039 15 131 

za účelem vybudování inženýrských sítí - vodovodní přípojky v pozemcích parc. č. 4685/59, 

parc. č. 4685/24 a parc. č. 4833/3 vše v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, přípojky dešťové 

kanalizace v pozemku parc. č. 4685/59 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava a přípojky splaškové 

kanalizace v pozemcích parc. č. 4685/59 a parc. č. 4685/24, oba v k. ú. Pustkovec, obec 

Ostrava v rámci stavby “Novostavba administrativní budovy a haly pro výzkum na parc. č. 

4685/61 v k. ú. Pustkovec” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 8.079,30 Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky                        

k pozemkům parc. č. 4685/59, parc. č. 4685/24 a parc. č. 4833/3, přípojky dešťové kanalizace 

k pozemku prac. č. 4685/59 a splaškové kanalizace k pozemkům prac. č. 4685/59 a parc. č. 

4685/24 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava ve prospěch pozemku parc. č. 4685/61 v k. ú. 

Pustkovec, obec Ostrava, do veřejného seznamu, nejpozději však 31.12.2021 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 72 
Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám 
  
Usnesení číslo: 09453/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 2206/2005/MJ ze dne 

20.12.2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2010 

se Společností pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a. s., se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, 

IČO 607 92 914 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 2208/2005/MJ ze dne 

20.12.2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2007 

se Společností pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a. s., se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, 

IČO 607 92 914 

dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 73 
Návrh na změnu bodu 2) usnesení č. 09093/RM1418/126 ze dne 9.5.2018 
  
Usnesení číslo: 09454/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 09093/RM1418/126 ze dne 9. 5. 2018 v bodě 2), kterým rozhodla o záměru 

města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2717/2009/MJ ze dne 6. 11. 2009 ( viz příloha č. 1), a to 

tak, že text “na nájemné ve výši 21.918,70 Kč” mění “na nájemné ve výši 22.717,38 Kč/rok 

(bez DPH)” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 86/135  
  

RM_M 79 
Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k části nemovité věci                     
v k.ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09455/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem uznat vydržení vlastnického práva k části nemovité věci Ing. XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX X XX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXX X XXXXXX cca 24 m2, k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu v situačním snímku 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 82 
Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09456/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu, a to pozemek parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je 

bytový dům č.p. 3030 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to jednotky vymezené                        

ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické podíly na 

společných částech budovy.  

Bytová jednotka číslo: 

3030/1, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 
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pozemku ve výši 3517/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

265.890,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/2, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5563/321998, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

429.570,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/3, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5741/321998, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 442.480,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3030/4, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5327/321998, do SJM XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXX a XXXX 

XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 414.820,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která 

je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3030/5, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5378/321998, do vlastnictví XXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

418.900,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/7, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5516/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

429.940,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/8, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5480/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

429.650,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/9, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5891/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

462.530,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/11, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 
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pozemku ve výši 5689/321998, do SJM XXXX XXXXXXXXXXXX nar.: XXXXXXXXX                 

a XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 489.590,00 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/12, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5736/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

490.385,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/14, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5589/321998, do SJM XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX., nar.: 

XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 462.915,00 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3030/15, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5748/321998, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem, XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX za kupní cenu 

476.430,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/16 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5521/321998, do SJM XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba trvale bytem 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, 716 00 za kupní cenu 

457.135,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3030/17, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5973/321998, do SJM XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX                           

a XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXX XXXXXXX 

XXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX za kupní cenu 478.080,00 Kč, dle vzoru 

kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3030/18, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 7210/321998, do SJM XXXXXX XXXX, nar.: XXXXXXXX                             

a XXXXXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 583.225,00 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/19, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 3570/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, 

trvale bytem XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX za kupní 
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cenu 289.500,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/20 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5786/321998, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 

za kupní cenu 493.260,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3030/21, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5756/321998, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 493.510,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1předloženého materiálu 

3030/22, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5625/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 461.550,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3030/24, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5782/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXX za kupní cenu 462.205,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3030/26 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5526/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 461.610,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3030/27 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 7100/321998, do SJM XXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX             

a XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 587.825,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3030/28 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 3554/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

287.540,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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3030/29, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5798/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

492.555,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/31 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5525/321998, do vlastnictví XXXXXXXXXX XXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX za kupní cenu 460.475,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/32, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5583/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

465.405,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/33, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5838/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XXXXXXXX XXX XXX XX za kupní cenu 487.080,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého o materiálu 

3030/34 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5715/321998, do SJM XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX                  

a XXXXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 476.625,00 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3030/35 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5645/321998, do SJM XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX                

a XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 464.150,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3030/36 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 7132/321998, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 591.670,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3030/37, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 3587/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 91/135  
  

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

289.220,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého o materiálu 

3030/38 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5730/321998, do spoluvlastnictví XXXXXXX XXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX Xa XXXXXXX XXXXX, nar.. XXXXXXXX oba trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 487.900,00 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/39 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5688/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

495.155,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/40 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5529/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

481.570,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/41 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5601/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 486.605,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1předloženého o materiálu 

3030/43 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5799/321998, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXX, nar.: 

XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 

za kupní cenu 492.920,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3030/44 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5641/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 484.955,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

3030/45 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 7134/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, 

bytem XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX 

XX předloženého  materiálu 
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3030/46, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 3652/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

295.870,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/47 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5548/321998, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 

za kupní cenu 481.085,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

3030/48 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5480/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

472.295,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/49 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5422/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

470.375,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/50 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5449/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 472.670,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3030/51 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5822/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

493.265,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/52 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5616/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 477.555,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3030/53 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5554/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 
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473.495,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/54 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 7054/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 

za kupní cenu 585.190,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého o 

materiálu 

3030/102, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 

částech pozemku ve výši 2018/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXX 

XXXXXXXXX za kupní cenu 151.350,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
Návrh prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu, a to pozemek parc. č. 287/2 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je bytový dům 

č.p. 3031 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to jednotky vymezené ve smyslu zák. 

72/1994Sb. K těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické podíly na společných částech 

budovy. 

Bytová jednotka číslo: 

3031/2, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5407/295311, do SJM XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a XXXX 

XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 422.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která 

je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3031/3, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5650/295311, do SJM XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX 

a XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 439.610,00 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3031/6 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5493/295311, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

423.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3031/7 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5491/295311, do spoluvlastnictví XXXXXXXXX XXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: 2.9.1977, trvale bytem XXXXX XXXXXXX 
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XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 423.810,00 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3031/8 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 3955/295311, do vlastnictví XXX XXXXXXXXX XXXXX, nar.: 

XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX za kupní 

cenu 300.930,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3031/9 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 7816/295311, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 665.785,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

3031/10 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5544/295311, do SJM XXXXXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a 

XXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 477.430,00 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3031/11 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5642/295311, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 487.475,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3031/12 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5460/295311, do vlastnictví XXX XXXXX XXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 472.915,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3031/13 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5528/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

478.555,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3031/14 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5577/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

484.355,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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3031/15 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5510/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 480.025,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

3031/16 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 3886/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

333.865,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3031/17 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 7760/295311, do SJM XXXX XXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXX a 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX nar.: XXXXX1975, oba trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 669.875,00 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3031/18 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5811/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

491.650,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3031/19 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5672/295311, do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 490.025,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 

předloženého o materiálu 

3031/20 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5569/295311, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 482.180,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3031/21 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5618/295311, do XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX Les za kupní cenu 

486.205,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3031/22 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5804/295311, do vlastnictví XXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 
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500.650,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

3031/23 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5856/295311, do spoluvlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX a XXX XXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem 

XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 496.385,00 

Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého to materiálu 

3031/24 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 4009/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

331.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3031/25 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 7890/295311, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 675.750,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3031/26 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5747/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 492.510,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

3031/27 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5749/295311, do spoluvlastnictví XXXX XXXXXX XXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX za 

kupní cenu 422.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 

3031/28 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5630/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 482.940,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3031/29 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5676/295311, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

486.710,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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3031/30 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5900/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 504.385,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

2 předloženého materiálu 

3031/31 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5804/295311, do SJM XXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem 

XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 496.165,00 

Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3031/32 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 4091/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 348.290,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3031/33 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 7876/295311, do SJM XXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 676.735,00 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3031/34 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5700/295311, do vlastnictví XXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

490.690,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3031/35 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5744/295311, do SJM XXXXXX XXXX, nar.: XXXXXXXXXX a XXXX 

XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 496.145,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3031/36 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5548/295311, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX za kupní cenu 483.395,00 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3031/37 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5573/295311, do SJM XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX a 
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XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXXX za kupní cenu 485.380,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je 

přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3031/38, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5753/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

499.315,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3031/39 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5673/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXX XXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXX a kupní cenu 493.880,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3031/40 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 4095/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

343.555,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3031/41, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 7888/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

676.880,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3031/42 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5582/295311, do SJM XXXXXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXX a 

XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 480.870,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3031/43 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5531/295311, do SJM XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a 

XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 472.580,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3031/44 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5460/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXX za 

kupní cenu 422.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 
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3031/45 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5441/295311, do SJM XXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXX a XXXXX 

XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 471.885,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která 

je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3031/46 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5527/295311, do SJM XXXXXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX            

a XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: 9.11.1940, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 475.240,00 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3031/47 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5533/295311, do SJM XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX a XXXX XXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, oba trvale bytem 

XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 475.750,00 

Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3031/48 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 3969/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

335.880,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu, a to pozemek parc. č. 126/7 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je 

bytový dům č.p. 3035 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to bytové jednotky vymezené 

ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické podíly                   

na společných částech budovy. 

3035/2 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 10125/212626, do SJM XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX                    

a XXXX XXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 844.136,80 Kč dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3035/4 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 8100/212626, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXX za kupní cenu 704.824,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 
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1 předloženého materiálu 

3035/6 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 9449/212626, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX a XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, oba trvale 

bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

809.810,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/7 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 3590 /212626, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

XXX za kupní cenu 300.123,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 

předloženého o materiálu 

3035/10 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 8525/212626, do SJM XXXX XXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a 

XXXX XXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 752.415,80 Kč dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého  materiálu 

3035/11 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 9895/212626, do spoluvlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXX a XXXX XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, obě trvale bytem 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 849.086,80 

Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/15 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 3527/212626, do vlastnictví XXXXXX XXXX XXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 760.295,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3035/16 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 8626/212626, do vlastnictví XXXX XXX XXXX XXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 846.986,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3035/19 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 9860/212626, do vlastnictví XXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 

cenu 549.328,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1předloženého  materiálu 
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3035/20 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 9869/212626, do SMJ XXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXX a 

XXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 849.855,80 Kč dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3035/21 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 9547/212626 do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 799.684,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

3035/25 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 12044/212626, do vlastnictví XXXXX XXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXX., nar.: XXXXXXXX a XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, oba trvale bytem XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 

XXXXXXX za kupní cenu 1.046.344,80  Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 

1 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

změnit text v usnesení č. 2099/ZM1418/32 zastupitelstva města ze dne 31. 1. 2018, kterým 

rozhodla o prodeji bytových jednotek, a to: 

  

V bodě 6), kdy text „3034/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl                  

na pozemku oba ve výši 7149/121257, do podílového spoluvlastnictví XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX, XXXX., nar.: XXXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 616.452,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 

předloženého materiálu“ 

nahrazuje textem 

„3034/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7149/121257, do podílového spoluvlastnictví XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX (ve výši 2/3) a XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX (ve výši 1/3), 

oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 

cenu 616.452,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu“ 

dle důvodové zprávy 

a 

V bodě 5), kdy text „3035/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na 
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pozemku oba ve výši 6260/212626, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXX, nar.: 

XX.X.XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za 

kupní cenu 541.653.80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu“ 

nahrazuje textem 

„3035/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6260/212626, do vlastnictví XXX. XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

541.653,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu“ dle 

důvodové zprávy 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 90 
XZB - Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část 
pozemku ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 09457/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením “Smlouvy o budoucí kupní smlouvě”, se společností XZB (Europe) s.r.o., IČO: 

065 88 603, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu 

jakožto Správce programu; 

předmětem  budoucího převodu podle této smlouvy je  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 

  

2) ukládá 

  
odboru investičnímu  
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zahájit práce vedoucí ke skácení dřevin rostoucích mimo les v lokalitě průmyslové zóny 

Ostrava - Mošnov v rámci veřejné zakázky zadané na základě   

- rozhodnutí č.j. 9223/2017/No ORM-906/2017 ze dne 27. 9. 2017 a rozhodnutí č.j. 

9384/2017/No ORM-906/2017 ze dne 18. 8. 2017, obou vydaných Městským úřadem Příbor na 

pozemky p. p. č.  822/47, 822/73, 822/51,  822/66 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření “Smlouvy o budoucí kupní smlouvě” 

se společností XZB (Europe) s.r.o., IČO: 065 88 603, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská 

Ostrava, 702 00  Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 01.10.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzavření Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě 
vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám 
  
Usnesení číslo: 09458/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o společném zadání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a 

povinností a vztahů k třetím osobám” mezi: 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a společností: 

AKORD & POKLAD, s.r.o, Ostrava- Zábřeh, nám. SNP 1, IČO: 47973145 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně 
zpracování plánu BOZP v rámci stavby “Rekonstrukce ÚČOV - 
Dosazovací nádrže č. 4; 5; 6; 7 a 8” 
  
Usnesení číslo: 09459/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP 

v rámci stavby Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 4;5;6;7 s 8 

zhotoviteli 

Ing. Pavel Himler, Bohumín, Zátiší 754, PSČ 735 31, IČO 64595218 

za cenu nejvýše přípustnou 300 080,- Kč vč. DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru investičního 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 26.06.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 4 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti                     
se stavbou “Rekonstrukce ul. Nádražní v Ostravě” a stavbou 
“Rekonstrukce kanalizace ul. Junácká” 
  
Usnesení číslo: 09460/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce ul. Nádražní v Ostravě” mezi vlastníkem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Sídlo: Nádražní 3114/28 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193673 

a 

oprávněným ze služebnosti: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

kanalizace ul. Junácká” mezi vlastníky: 

HXXXX FXXXX nar. XXXXXXXXX 

HXXXXX LXXXXX narozena XXXXXXXXX 

oba bytem: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PXXXXX SXXXXXXXX, narozen XXXXXXXXXXX 

bytem: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ŠXXXX JXXX narozen XXXXXXXXXXXX 

bytem: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ŠXXXX ZXXXXXXX Ing. narozen XXXXXXXXXXXXXX 

bytem: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ŠXXXXXXX SXXXXXXXXX, PhDr., Mgr. narozena XXXXXXXXXXXXXXX 

bytem: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným ze služebnosti: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 11 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 
2774/2015/OI/ZFUN k akci “Komunikace - Severní spoj” (DÚR+IČ) 
  
Usnesení číslo: 09461/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2774/2015/OI/ZFUN ze dne 

23.11.2015 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 

00845451 a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 42767377 na akci “Komunikace - Severní spoj (DÚR + IČ) 

dle důvodové zprávy a  přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní 
č. 2425/2013/OI/LPO ze dne 20.9.2013 ke stavbě “Dětské dopravní hřiště 
v areálu ZŠ Bílovecká ve Svinově” 
  
Usnesení číslo: 09462/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 2425/2013/OI/LPO ze dne 

20.9.2013 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451 a ing. Romanem Fildánem, se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová - Lutyně, 

IČO: 75379007 na investici “Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká ve Svinově” dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 80 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ 
ze dne 6.3.2018 ke stavbě “Komunikace a inženýrské sítě Polanka, 
Janová” 
  
Usnesení číslo: 09463/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018                       

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

a společností Lesostavby Frýdek- Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 

45193118 na realizaci stavby “Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy               
o dílo na zhotovení stavby “Doplnění VO ul. Podolí” 
  
Usnesení číslo: 09464/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Doplnění VO ul. Podolí” v městském obvodu Slezská Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 

298 980,91,- Kč bez DPH se společností 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o. IČO: 25395521, se sídlem Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy          
o dílo a smlouvy příkazní na výkon technického dozoru a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby “Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše 
Sýkory - stavba č. 2.2 rekonstrukce mostního pilíře bývalé Střelniční 
lávky” 
  
Usnesení číslo: 09465/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní                  

na vypracování plánu BOZP, výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP po 

dobu realizace stavby “Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 2.2 

rekonstrukce mostního pilíře bývalé Střelniční lávky” v k. ú. Slezská Ostrava se zhotovitelem 

(příkazníkem) CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - 
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Moravská Ostrava, IČO 48392928, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Kanalizace Hrušov (PD+AD)”, poř. č. 137/2018 
  
Usnesení číslo: 09466/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentací a výkon občasného autorského dozoru pro stavbu „Kanalizace Hrušov“ v rozsahu 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

KONEKO, spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 00577758 

za cenu nejvýše přípustnou 1.347.000 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Kanalizace a vodovod Sabinova - PD a AD”, poř. č. 
82/2018 
  
Usnesení číslo: 09467/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

průzkumných prací, vypracování projektových dokumentací a výkon autorského dozoru                 

po dobu realizace stavby “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova”                  

v k.ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

PIPS SK s. r. o. 

se sídlem: Mierová 30, 821 05 Bratislava 

IČO: 43987311 
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za cenu nejvýše přípustnou 854.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Prodloužení sběrače B do Radvanic - geotechnický 
dohled”, poř. č. 102/2018 
  
Usnesení číslo: 09468/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

odborného geotechnického dohledu na staveništi při realizaci stavby “Prodloužení sběrače B 

do Radvanic” v k.ú. Slezská Ostrava a Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

MEDEXIM Ostrava s.r.o. 

se sídlem: Jarkovská 328/20, 724 00 Ostrava 

IČO: 60777621 

za cenu nejvýše přípustnou 760.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast 
Radvanice, Bartovice (monitoring)”, poř. č. 112/2018 
  
Usnesení číslo: 09469/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

monitoringu vlivu stavby - pasportizace dotčených objektů před realizací stavby „Rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 

Ing. Vladislav Obdržálek 

Kujavy 126, 742 45 Kujavy 
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IČO: 43578471 

za cenu nejvýše přípustnou 278.400,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Domov Korýtko - PD+AD+IČ+BOZP”, poř. č. 036/2018 
  
Usnesení číslo: 09470/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09123/RM1418/126 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,                   

na vypracování projektové dokumentace stavby ve věcném rozsahu společné dokumentace             

pro vydání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení                            

a dopracování této dokumentace do úrovně dokumentace pro provádění stavby, vše pro stavbu 

„Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova Korýtko“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 

se sídlem: Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 

IČO: 05725674 

za cenu nejvýše přípustnou 4.080.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Zkušební plocha pro motocykly (PD+AD+IČ)”, poř. č. 
121/2018 
  
Usnesení číslo: 09471/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané “Zkušební 
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plocha pro motocykly (PD+AD+IČ)”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem: Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 483 91 531 

za cenu nejvýše přípustnou 885.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 17 
Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu 
Šenov 
  
Usnesení číslo: 09472/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k „Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Šenov 

- návrhu opatření obecné povahy včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území“ 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Informace o způsobu vyřízení námitky proti postupu poroty v rámci 
architektonické soutěže o návrh na řešení Novostavby bytového domu 
Kostelní – Biskupská v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 09473/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o způsobu vyřízení námitky proti postupu poroty v rámci architektonické soutěže            

o návrh na řešení Novostavby bytového domu Kostelní - Biskupská v Ostravě  

  

 
RM_M 77 
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu 
kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby 
  
Usnesení číslo: 09474/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
89 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky nebo 

historicky a architektonicky významné stavby z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2018 a o uzavření příslušných smluv s níže uvedenými subjekty (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16) dle přílohy č. 3, kde výše finančního příspěvku je zdůvodněna v příloze č. 5,                 

a dle vzorových smluv uvedených v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu následovně: 

1. Římskokatolická farnost Ostrava – Hrabová, Paskovská 155/94, 720 00  Ostrava – Hrabová, 

IČO: 68145543 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

2. Ing. JXXXXXXX VXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X 

XXXXXXXX, datum nar.: XXXXXXXXX - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

3. Římskokatolická farnost Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 40/91, 710 00  Ostrava – 

Slezská Ostrava, IČO: 45234001 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

4. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě, Husovo náměstí 1188/4, 702 00  

Ostrava, IČO: 44938802 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

6. Římskokatolická farnost Ostrava – Polanka nad Odrou, 1. května 329/158, 725 25  Ostrava – 

Polanka nad Odrou, IČO: 45210543 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

7. Římskokatolická farnost Ostrava – Zábřeh, Výškovická 3166/124a, 700 30  Ostrava – 

Zábřeh, IČO: 45210446 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

8. Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory, Hozova 484/1, 709 00  Ostrava – 

Mariánské Hory, IČO: 62348001 – dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

9. Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory, Hozova 484/1, 709 00  Ostrava – 

Mariánské Hory, IČO: 62348001 – dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 
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10. Tělocvičná jednota Sokol Přívoz, Fügnerova 595/1, 701 00  Ostrava – Přívoz, IČO: 

70947457 – dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

11. OLOSA, spol. s r.o., Chebská 1902/128, 352 01 Aš, IČO: 28043677 - dle vzorové smlouvy 

uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

12. Římskokatolická farnost Ostrava – Hrušov, Divišova 228/15, 711 00  Ostrava – Slezská 

Ostrava, IČO: 45210462 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

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

vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

14. Společenství vlastníků jednotek domu Poštovní 40/4, Poštovní 40/4, 702 00  Ostrava, IČO: 

26820552 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

16. Římskokatolická farnost Ostrava – Radvanice, Těšínská 236/244, 716 00  Ostrava – 

Radvanice, IČO: 68308621 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 

materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

5. SMO Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a, 725 25  Ostrava – Polanka nad 

Odrou 

15. SMO Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneš 555/6, 729 29  

Ostrava 

17. SMO Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139/32, 709 00  Ostrava – Nová Ves 

na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby               

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 dle přílohy č. 3, kde výše finančního 

příspěvku je zdůvodněna v příloze č. 5 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

z důvodu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu rozhodnout o neposkytnutí 

neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky 

významné stavby z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 níže uvedeným 

subjektům dle přílohy č. 3, tj. 

18. SMO Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139/32, 709 00  Ostrava – Nová Ves 

19. PXXXX SXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXX XXXX, 

datum nar. XXXXXXXXX  

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

sníží neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5229, ORJ 210                              o částku                       5 000 tis. Kč 

§ 3635, pol. 5166, ORJ 210                              o částku                              3 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5212, ORJ 210                              o částku                            79 tis. Kč 

§ 3322, pol. 5213, ORJ 210                              o částku                       2 037 tis. Kč 

§ 3322, pol. 5223, ORJ 210                              o částku                       1 752 tis. Kč 

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

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 520, ÚZ 93     o částku                         65 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 502, ÚZ 93     o částku                    1 059 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 514, ÚZ 93     o částku                         11 tis. Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou 

zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 
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§ 6330, pol. 4137, org. 520, ÚZ 93                    o částku                            65 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                                    o částku                            65 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

§ 6330, pol. 4137, org. 502, ÚZ 93                    o částku                       1 059 tis. Kč                 

zvýší běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                                  o částku                        1 059 tis. Kč                 

Městský obvod Nová Ves u Ostravy 

zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

§ 6330, pol. 4137, org. 514, ÚZ 93                    o částku                            11 tis. Kč                

zvýší běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                                  o částku                             11 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

a ke schválení bod 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 20.06.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 87 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 
  
Usnesení číslo: 09475/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
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Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• pozemku parc.č. 47 v k. ú. Krásné Pole, pro městský obvod Krásné Pole 

  

 
RM_M 6 
Nabytí psa přivlastněním dle § 1045 odst.1 občanského zákoníku 
  
Usnesení číslo: 09476/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nabytí psa - Německý Ovčák č. čipu: 981098100456421, stáří cca 10 let, váha                             

32 kg, jeho přivlastněním v souladu s ust. § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle informací v důvodové 

zprávě předloženého materiálu  

  

 
RM_M 8 
Uzavření Dodatku č. 37 ke Koncesní smlouvě ze dne 22. 12. 2000, ev. č. 
05691/2000/LPO 
  
Usnesení číslo: 09477/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh Dodatku č. 37 ke Koncesní smlouvě ze dne 22. 12. 2000, ev. č. 05691/2000/LPO dle 

přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření Dodatku č. 37 ke Koncesní smlouvě ze dne      

22. 12. 2000, ev. č. 05691/2000/LPO s právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 

IČO: 45193673, se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  
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RM_M 9 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů  
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace                         
v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 09478/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 1789/ZM1418/27 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Ostravy                       

v celkové výši 365 000 Kč fyzickým osobám uvedeným ve smlouvách v přílohách č. 1 až 3 

předloženého materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního 

programu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” a o uzavření příslušných smluv                  

o zápůjčce dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava            

a shora uvedenými fyzickými osobami 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje 

§ 3713, pol. 5909, ORJ 190 ................................................... o 365 tis. Kč 

- zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 

§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 ................................................... o 365 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 14 
Neposkytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy                  
na nákup elektromotorky 
  
Usnesení číslo: 09479/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí účelové dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

267.433 Kč fyzické osobě: MXXXXX BXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXX 

XXXXXX XXXX, XXXXXXXXŠenov na nákup elektromotorky dle důvodové zprávy                    

a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 28 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 3189/2016/OŽP/VZKÚ 
na vyhotovení lesních hospodářských osnov 
  
Usnesení číslo: 09480/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3189/2016/OŽP/VZKÚ ze dne 14. prosince 2016, 

jejímž předmětem je zpracování lesních hospodářských osnov s platností od 1. ledna 2018             

do 31. prosince 2027, kterým se: 

- stanoví skutečný plošný rozsah zařizovacího obvodu lesních hospodářských osnov, 
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- upravuje celková cena díla a způsob placení díla 

se zhotovitelem: 

Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s., IČ: 25351079, se sídlem Nádražní 2811, 738 01 

Frýdek-Místek dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 68 
Vybudování dvou veřejných pítek ve Výukovém areálu Bělský les 
  
Usnesení číslo: 09481/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vybudováním 2 ks veřejných pítek ve Výukovém areálu Bělský les dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a vystavení objednávky 

na vybudování 2 ks veřejných pítek u městské společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, 

s.r.o., IČO: 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava, za cenu nejvýše 

přípustnou 391.011,50 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu  

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru ochrany životního prostředí 

k podpisu objednávky dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje         

 § 3745, pol. 6909, ORJ 190 ......................................... o 392 tis. Kč 
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- zvyšují kapitálové výdaje              

  § 1031, pol. 6122, ORJ 190, ORG  8231 ...................... o 392 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 69 
Návrh na uzavření smlouvy na provedení aktualizace dat pasportu 
zeleně 
  
Usnesení číslo: 09482/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o dílo na zajištění aktualizace dat pasportu zeleně statutárního města 

Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

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

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava                                                                    

IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 519.834,71 Kč bez DPH 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 27.06.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Studie efektivity zavedení opatření v době smogové 
situace v oblasti dopravy na území SMO”, poř. č. 90/2018 
  
Usnesení číslo: 09483/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

  na ORJ 190, § 3733, pol. 5169, ÚZ 1030 o                                                       1.000 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

  na ORJ 190, § 3719, pol. 5166, ÚZ 1030, ORG 00000000000062 o                1.000 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

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

studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území 

statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

E-expert, spol. s r.o. 

Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 26783762 

AF-CITYPLAN s.r.o. 

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Michle 

IČO: 47307218 

a 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

Líšeňská 33a, 636 00 Brno 

IČO: 44994575 

vystupující pod názvem společnost RP OSTRAVA 

za cenu nejvýše přípustnou 792.000,- Kč bez DPH 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 27 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování elektronické spisové služby 
obci Dolní Lhota 
  
Usnesení číslo: 09484/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE           

s Obcí Dolní Lhota se sídlem Poštovní 250, 747 66 Dolní Lhota, IČO 00535133, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Smlouva na konsolidaci databází se společností ICZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 09485/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na konsolidaci databází se 

společností ICZ a. s. se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO: 

25145444 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 
  
Usnesení číslo: 09486/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
07 

 
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu v celkové výši                   

319 177 tis. Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 2 972 tis. Kč na akci Rekonstrukce parku Čs. letců 

b) Slezská Ostrava ve výši 5 450 tis. Kč na akci Regenerace sídliště Muglinov - V. etapa 

c) Stará Bělá ve výši 8 525 tis. Kč na akci Rekonstrukce Domu pro seniory 

d) Petřkovice ve výši 480 tis. Kč na akci Oprava opěrných zídek a opěrných břehů 

Ludgeřovického potoka 

e) Hošťálkovice ve výši 6 241 tis. Kč na akci Oprava dešťové kanalizace na ul. Broskvoňová 

f) Radvanice a Bartovice ve výši 2 491 tis. Kč na akci Oprava chodníku podél ul. Těšínská, 

úsek Nad Obcí-Újezdní a údržba autobusových nástupišť a ve výši 3 647 tis. Kč na akci 

Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout 

 

a) o uzavření dodatku č. 24 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících                           

a poskytnutí kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik Ostrava a.s.,                

se sídlem ul. Poděbradova 494/2, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle 

přílohy č. 7 předloženého materiálu 

b) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností 

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

Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

c) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem ul. Ruská 3077/135, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 

25911368 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

d) o poskytnutí  účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností SKSB 

Ostrava z.s., se sídlem ul. Průběžná 6178/2, 708 00  Ostrava-Poruba, IČO 26525143 dle 

přílohy č. 10 předloženého materiálu 
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e) o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Vysokou školou báňskou - 

Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem ul. 17. listopadu 2172/15,  708 33  Ostrava-Poruba, 

IČO 61989100 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

f) o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Ostravskou univerzitou,           

se sídlem ul. Dvořákova 138/7, 701 03  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61988987 dle přílohy 

č. 12 předloženého materiálu 

g) o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Vysokou školou báňskou - 

Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem ul. 17. listopadu 2172/15, 708 33  Ostrava-Poruba, 

IČO 61989100 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

h) o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Ostravskou univerzitou,            

se sídlem ul. Dvořákova 138/7, 701 03  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61988987 dle přílohy 

č. 14 předloženého materiálu 

i) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě se společností 

Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, 702 00  Ostrava, IČO 25399471 dle 

přílohy č. 15 předloženého materiálu 

j) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností 

Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00  Ostrava, IČO 

47151595 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

k) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností 

AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 

47973145 dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

l) o poskytnutí účelového příspěvku PLATO Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem 

Prokešovo nám. 1803/8, 702 00  Ostrava, IČO 71294538 dle přílohy č. 18 předloženého 

materiálu 

m) o poskytnutí účelových příspěvků Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové 

organizaci, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00100528 

dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

n) o zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 

00100528 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

PLATO Ostrava o 131 tis. Kč 

Národní divadlo moravskoslezské o 5 110 tis. Kč 

- zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

PLATO Ostrava o 1 527 tis. Kč 

Národní divadlo moravskoslezské o 18 624 tis. Kč 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j e  financování na pol. 8115, ORJ 120 o 319 177 tis. Kč 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 5522, pol. 5169, ORJ 230, org. 8201 o 10 000 tis. Kč 

na § 2292, pol. 5193, ORJ 100, org. 9205 o 57 500 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3170 o 851 tis. Kč 

                                                   org. 3209 o 616 tis. Kč 

                     § 2219, pol. 6121, org. 3220 o 600 tis. Kč 

                                                   org. 3218 o 5 000 tis. kč 

                     § 2221, pol. 6121, org. 3195 o 1 604 tis. kč 

                     § 3412, pol. 6121, org. 8194 o 213 tis. Kč 

                     § 3631, pol. 6121, org. 4300 o 380 tis. Kč 

                     § 3639, pol. 6121, org. 8190 o 6 200 tis. Kč 

                     § 4357, pol. 6122, org. 6057 o 1 800 tis. Kč 

                                  pol. 6121, org. 6036 o 1 000 tis. Kč 

                                                   org. 6051 o 500 tis. Kč 

                                                   org. 6056 o 700 tis. Kč 

                                                   org. 6027 o 500 tis. Kč 

                                                   org. 6050 o 939 tis. Kč 

                     § 6409, pol. 6909 o 18 000 tis. Kč 
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na § 3312, pol. 6901, ORJ 160, ÚZ 1060 o 50 000 tis. Kč 

na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 50 000 tis. Kč 

na § 3233, pol. 6901, ORJ 140, org. 105000000 o 13 242 tis. Kč 

- neinvestiční příspěvky 

na ORJ 160, § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4234 o 1 200 tis. Kč 

                                                   org. 4234 o 3 910 tis. Kč 

                     § 3315, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4250 o 131 tis. Kč 

- investiční příspěvky 

na ORJ 160, § 3315, pol. 6351, org. 4250 o 1 527 tis. Kč 

                     § 3311, pol. 6351, org. 4234 o 18 624 tis. kč 

- neinvestiční transfery 

na ORJ 161, § 3412, pol. 5213, org. 4261 o 4 100 tis. Kč 

                                                   org. 4262 o 4 471 tis. Kč 

                     § 3419, pol. 5222 o 3 200 tis. Kč 

na ORJ 140, § 3299, pol. 5332 o 600 tis. Kč 

                                  pol. 5332, ÚZ 7117 o 500 tis. Kč 

na ORJ 160, § 2141, pol. 5213 o 3 266 tis. Kč 

                     § 3392, pol. 5213, org. 4257 o 4 900 tis. Kč 

                                                   org. 4259 o 4 500 tis. Kč 

- investiční transfery 

na ORJ 161, § 3412, pol. 6313, org. 4262 o 64 444 tis. Kč 

                     § 3419, pol. 6322 o 15 847 tis. Kč 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 602 o 2 972 tis. Kč 

                                                                   org. 603 o 5 450 tis. Kč 

                                                                   org. 608 o 8 525 tis. Kč 

                                                                   org. 617 o 6 138 tis. Kč 

                                                       ÚZ 93, org. 513 o 6 241 tis. Kč 

                                                                   org. 511 o 480 tis. Kč 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901 o 70 299 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
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na 4357, pol. 5909, ORJ 180 o 10 000 tis. Kč 

- investiční transfery 

na § 3392, pol. 6313, ORJ 160, org. 4259 o 121 793 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 2 972 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce parku Čs. letců 

  na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 0209346000000 o 2 972 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 5 450 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Regenerace sídliště Muglinov - V. etapa 

  na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 0302629000000 o 5 450 tis. Kč 

Městský obvod Stará Bělá 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 608 o 8 525 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce Domu pro seniory 

  na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 0800002000000 o 8 525 tis. Kč 

Městský obvod Petřkovice 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 480 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka 

  na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 480 tis. Kč 

Městský obvod Hošťálkovice 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 513 o 6 241 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava dešťové kanalizace a MK ul. Broskvoňová 

  na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 6 241 tis. Kč  

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617 o 6 138 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci  

  Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Újezdní a údržba autobusových stanovišť 

  na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 1700024000000 o 2 491 tis. Kč 

  Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova 
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  na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1700020000000 o 3 647 tis. Kč 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit radě města zahrnout do návrhu rozpočtu SMO na rok 2019 částku ve výši 11 520 tis. Kč 

na akci Mistrovství Evropy v softballu žen 2019 v souladu se smlouvou dle bodu 3d) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 

00100528 ve výši 9 384 tis. Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
8) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města body 1) až 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 76 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 09487/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci ve výši 1 346 tis. Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu 

b) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové 

organizaci ve výši 281 tis. Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Lidové konzervatoři a Múzické 

škole, příspěvkové organizaci ve výši 176 tis. Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

- Národní divadlo moravskoslezské o 1 346 tis. Kč 

- Knihovna města Ostravy o 281 tis. Kč 

- Lidová konzervatoř a Múzická škola o 176 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34070, ORJ 120 o 116 tis. Kč (A.1.) 

- nedaňové příjmy 

(C.2.) na ORJ 160, § 3311, pol. 2229, org. 4240 o 1 007 tis. Kč 

                               § 3392, pol. 2229, org. 4259 o 20 tis. Kč 

                               § 3392, pol. 2229, org. 4258 o 380 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 95, org. 3242 o 300 tis. Kč (C.1.) 

na § 3699, pol. 6121, ORJ 210, org. 1664 o 1 300 tis. Kč (C.3.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3315, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4250 o 116 tis. Kč (A.1.) 

(C.2.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5331, org. 4234, ÚZ 2003 o 1 346 tis. Kč 

                               § 3314, pol. 5331, org. 4214, ÚZ 2003 o 281 tis. Kč 
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                               § 3319, pol. 5331, org. 4254, ÚZ 2003 o 176 tis. Kč 

s n i ž u j í  se 

- kapitálové výdaje 

na § 3412, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 95, org. 8200 o 300 tis. Kč (C.1.) 

na § 3635, pol. 6119, ORJ 210 o 1 300 tis. Kč (C.3.) 

- běžné výdaje 

na § 3392, pol. 5901, ORJ 160, ÚZ 1355 o 396 tis. Kč (C.2.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.2., A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013 o 159 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 403 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013 o 159 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 403 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 180 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5xxx, ÚZ 103x33063 o 1 180 tis. Kč 

Městský obvod Nová Bělá (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 151 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5xxx, ÚZ 103x33063 o 151 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválená rozpočtová opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 65 
Změna přílohy příkazní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 09488/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost Národního divadla moravskoslezského na poskytnutí 25 ks čipových karet                               

pro parkovací plochu na Smetanově náměstí za zvýhodněnou cenu 500,- Kč vč. DPH/měsíc 

pro vozidlo do 3,5 t 

  

2) souhlasí 

  
se změnou Přílohy č. 1 Smlouvy příkazní č. 0644/2018/OD/VZKÚ ze dne 5. 3. 2018 

uzavřenou se společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava-

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 25396544 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

doručit Přílohu č.1předloženého materiálu společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 94 
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení mimořádných 
parních vlaků po Ostravsku, Havířovsku a Frýdecko-Místecku 
  
Usnesení číslo: 09489/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 50 tis. Kč SLEZSKÉMU 

ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU,  IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 

735 42  Těrlicko, na vypravení mimořádných parních vlaků po Ostravsku, Havířovsku                       

a Frýdecko-Místecku 

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 
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předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 0100                                             o 50 tis. Kč 

z v ý š í: 

běžné výdaje na: 

§ 3319, pol. 5222, ORJ 0100                                                                                   o 50 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 58 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09490/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 1 ks javoru o obvodu kmene 137 cm, rostoucího na pozemku parc. č. 1244/1 – 

ostatní plocha v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks lípy o obvodu kmene 130 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 1095/6 - ostatní 

plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava , dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 
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Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení  a podání žádostí o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným 

správním orgánem dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.06.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádosti a sdělení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.06.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Nákup rotátorů”, poř. č. 45/2018 
  
Usnesení číslo: 09491/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 08748/RM1418/121 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na nákup rotátorů z důvodů uvedených               

v předloženém materiálu účastníka, který podal svou nabídku pod poř. č. 1: 

KARDEX s.r.o. 

Sídlo: Praha 1, Petrská 1136/12, PSČ 11000 

IČO: 26192128 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,                            

za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku a montáž 6 ks 

rotátorů s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

MEDIS INFO SECURITY, s.r.o. 

Sídlo: Spodní 327/5, Bobrovníky, 748 01 Hlučín 

IČO: 25393201 
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za cenu nejvýše přípustnou 6.600.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 29 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Zprostředkující 
subjekt ITI ostravské aglomerace II.” 
  
Usnesení číslo: 09492/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Zprostředkující subjekt ITI ostravské 

aglomerace II.” v rámci výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc, specifický cíl 1.3 

Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni dle předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru vnitřních věcí 

zajistit předložení žádosti o dotaci pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu                               

s podmínkami výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 31.08.2018 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 62 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu 
některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci 
implementace OP PIK 2014 - 2020 ze dne 22. 3. 2017 
  
Usnesení číslo: 09493/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 1534/ZM1418/24 
k usnesení č. 05775/RM1418/84 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu 

zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 ze dne 22. 3. 2017 s Českou republikou - Ministerstvem 
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průmyslu a obchodu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČO 47609109 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 81 
Stav Projektu implementace GDPR k 25.05.2018 
  
Usnesení číslo: 09494/RM1418/130 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
stav Projektu implementace GDPR k 25.05.2018 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
 


