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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 29.11.2016 
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

05207/RM1418/76 RM_M 0 Schválení programu 76. schůze rady města konané 
dne 29.11.2016 

35 

05208/RM1418/76 RM_M 1 Schválení podání žádosti o účelovou dotaci 
na výkon činnosti jednotného kontaktního místa 
na rok 2017 

10 

05209/RM1418/76 RM_M 62 Zahájení přípravy projektu a podání žádosti 
o dotaci na projekt „Kulturní akce v městském 
obvodě Stará Bělá, konané v rámci oslav 
745. výročí vzniku obce Stará Bělá“ (1272-2017) 

50 

05210/RM1418/76 RM_M 49 Zásady poskytování pracovního volna s náhradou 
mzdy a náhrady ušlého výdělku členům 
zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své 
funkce dlouhodobě uvolněni ( pro rok 2017) 

22 

05211/RM1418/76 RM_M 61 Schválení přípravy projektu a podání žádosti 
o poskytnutí dotace z Programu Podpora bydlení 
pro rok 2017, Podprogramu Regenerace sídlišť 
pro projekt „Regenerace sídliště Vršovců – 
IV. etapa“ 

50 

05212/RM1418/76 RM_M 4 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc říjen 2016 

25 

05213/RM1418/76 RM_M 80 Schválení podání žádosti o dotaci z Národního 
programu Životní prostředí pro projekt „Pořízení 
vozidel na alternativní pohon” 

38 

05214/RM1418/76 RM_M 5 Návrh na zápis značky (loga) „fajnOVA“ 
do rejstříku ochranných známek u Úřadu 
průmyslového vlastnictví 

38 

05215/RM1418/76 RM_M 10 Souhlas s dodatky ke Smlouvám o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Regionální rady k projektům 
„Tramvajová zastávka Karolina, Nová 
ul. Porážková I – realizace a Prodloužená 
ul. Porážková“ 

38 

05216/RM1418/76 RM_M 11 Ukončení realizace projektu Prodloužená 
ul. Ruská 

38 

05217/RM1418/76 RM_M 50 Informace k ukončení projektů „Cyklistická trasa 
O, Ostrava-Radvanice” a „Cyklostezka Chemické 
osady, Grmelova” 

38 

05218/RM1418/76 RM_M 76 ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání 
projektových záměrů, změny v Řídícím výboru 
ITI 

38 

05219/RM1418/76 RM_M 2 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
a JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, 
do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017 

01 
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05220/RM1418/76 RM_VZ 5 Veřejná zakázka malého rozsahu na distribuci 
měsíčníku Ostravská radnice v roce 2017 

1 

05221/RM1418/76 RM_VZ 6 Veřejná zakázka malého rozsahu na tisk 
měsíčníku Ostravská radnice v roce 2017 

1 

05222/RM1418/76 RM_VZ 11 Veřejná zakázka malého rozsahu na tisk publikace 
s názvem Ostrava Metropolitan Magazine v roce 
2017 

1 

05223/RM1418/76 RM_M 63 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 
05224/RM1418/76 RM_M 64 Podnět občana statutárního města Ostravy 28 
05225/RM1418/76 RM_M 75 Návrh programu 22. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 14.12.2016 
28 

05226/RM1418/76 RM_M 77 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků 

28 

05227/RM1418/76 RM_M 78 Návrh změny stanov společnosti Technické 
služby, a. s., Slezská Ostrava 

28 

05228/RM1418/76 RM_M 51 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162 

40 

05229/RM1418/76 RM_M 12 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Michala Mariánka a Ing. Martina Štěpánka, 
Ph.D., náměstků primátora, do Ruské federace 
(Volgograd) ve dnech 30.10 – 2.11. 2016. 

30 

05230/RM1418/76 RM_M 3 Návrh dohody o ukončení výkonu pěstounské 
péče v zařízení pro výkon pěstounské péče 

86 

05231/RM1418/76 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Koncepce bydlení - pilotní 
ověření ve městě Ostrava - zajištění evaluace 
a vedení fokusní skupiny”, poř. č. 138/2016 

86 

05232/RM1418/76 RM_M 33 Návrh na uložení odvodu a poskytnutí 
neinvestičního příspěvku Divadlu loutek Ostrava, 
příspěvkové organizaci 

42 

05233/RM1418/76 RM_M 34 Navýšení neinvestičních příspěvků na provoz 
na rok 2016 městským organizacím z oblasti 
kultury 

87 

05234/RM1418/76 RM_M 59 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace 
obchodní společnosti Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s. r. o. 

45 

05235/RM1418/76 RM_M 55 Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava 
v akademickém roce 2017/2018 a vyhlášení 
výběrového řízení 

91 

05236/RM1418/76 RM_M 56 Schválení Místního plánu inkluze v oblasti 
vzdělávání, přílohy Strategického plánu sociálního 
začleňování Ostrava 2015-2018 

91 
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05237/RM1418/76 RM_M 68 Podání žádosti o dotaci pro projekt Rozvoj 
rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 
Ostrava II 

91 

05238/RM1418/76 RM_MZP 1 Sdělení stanoviska akcionáře obchodní společnosti 
Garáže Ostrava, a. s. 

90 

05239/RM1418/76 RM_VZ 14 Veřejná zakázka „Systém sdružených nákupů 
statutárního města Ostrava - JŘSU“ 

90 

05240/RM1418/76 RM_M 14 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Proskovice, 
obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě 

08 

05241/RM1418/76 RM_M 15 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava 

08 

05242/RM1418/76 RM_M 16 Návrh na nesouhlas s umístěním podzemního 
vedení přípojky NN a návrh na uzavření dohody 
o zrušení smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 
a. s. 

08 

05243/RM1418/76 RM_M 17 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
evid. č. 1811/2015/MJ ze dne 01.07.2015 
k pozemku ve vlastnictví V-PODLAHY, s. r. o., 
pro statutární město Ostrava 

08 

05244/RM1418/76 RM_M 18 Návrh na uzavření Dohody o zrušení smlouvy 
o zřízení služebnosti se společností Multi Veste 
Czech Republic 5, s. r. o. 

08 

05245/RM1418/76 RM_M 19 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Stará Bělá a v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

05246/RM1418/76 RM_M 20 Návrh na záměr města neprodat část pozemku 
ul. Zborovská v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat 
pozemek ul. Muglinovská v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část 
pozemku ul. Valchařská v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

08 

05247/RM1418/76 RM_M 21 Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

05248/RM1418/76 RM_M 22 Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým 
věcem v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh 
na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Staré 
Hamry 2, obec Ostravice 

08 

05249/RM1418/76 RM_M 35 Návrh na souhlas s umístěním sjezdu a nájezdu 
do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, návrh na uzavření nájemní smlouvy 
a návrh na uzavření smluv o zřízení služebností 

08 
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05250/RM1418/76 RM_M 36 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene se společností Veolia Energie 
ČR, a. s., a návrh na zřízení věcného břemene 
a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
se společností GasNet, s. r. o., jako oprávněným 
a Dopravním podnikem, a. s., jako investorem 

08 

05251/RM1418/76 RM_M 37 Návrh na zřízení věcných břemen, uzavření smluv 
o zřízení věcných břemen, uzavření dodatků 
ke smlouvám o budoucích smlouvách o zřízení 
věcných břemen 

08 

05252/RM1418/76 RM_M 38 Návrh koupit část nemovité věci v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 

08 

05253/RM1418/76 RM_M 39 Návrh koupit část nemovité věci v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

05254/RM1418/76 RM_M 40 Návrh koupit spoluvlastnické podíly části 
pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava, v rámci stavby „Kanalizační síť 
Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. etapa” 

08 

05255/RM1418/76 RM_M 41 Návrh koupit pozemek v k. ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava, v rámci stavby „Rekonstrukce a rozšíření 
kanalizace Nová Bělá - II. etapa” 

08 

05256/RM1418/76 RM_M 42 Návrh na neuznání vydržení vlastnického práva 
k pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava 

08 

05257/RM1418/76 RM_M 43 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05258/RM1418/76 RM_M 52 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní 
smlouvě (ul. Skautská) a informace o neuzavření 
smlouvy o výpůjčce (budova Radnice města 
Ostravy) 

08 

05259/RM1418/76 RM_M 53 Návrh koupit pozemek p. p. č. 23/22, k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava 

08 

05260/RM1418/76 RM_M 54 Návrh na neuzavření/uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření/neuzavření nájemní smlouvy 
s House VACLAW, s. r. o. 

08 

05261/RM1418/76 RM_M 57 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava 

08 

05262/RM1418/76 RM_M 69 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, Návrh 
na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce části 
pozemku v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 
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05263/RM1418/76 RM_M 25 Návrh na uzavření smluv o budoucích 
služebnostech inženýrských sítí týkajících 
se staveb kanalizace v Nové Bělé zahrnutých 
do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

05 

05264/RM1418/76 RM_M 26 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene” v souvislosti se stavbou odboru 
investičního „Zvýšení protipovodňové ochrany 
města - ul. U Hrůbků” 

05 

05265/RM1418/76 RM_M 27 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení věcného 
břemene - služebností” a „Smlouvy o zřízení 
služebnosti” v souvislosti se stavbou „Prodloužení 
cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - 
Hrabová” 

05 

05266/RM1418/76 RM_M 48 Návrh na uzavření smluvních vztahů při zři zřízení 
věcných břemen přeložek inženýrských sítí 
v souvislosti se stavbami investičního odboru 

05 

05267/RM1418/76 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Oprava dešťové kanalizace - 
Ostrava Plesná”, poř. č. 196/2016 

05 

05268/RM1418/76 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Nová radnice - rekonstrukce 
fasády a oken - TDS”, poř. č. 165/2016 

05 

05269/RM1418/76 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Výstavba technické 
infrastruktury osady Janová - Polanka n. Odrou 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 221/2016 

05 

05270/RM1418/76 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Skořápka - PD+AD+IČ”, 
poř. č. 193/2016 

05 

05271/RM1418/76 RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova”, 
poř. č. 200/2016 

05 

05272/RM1418/76 RM_VZ 18 Veřejná zakázka „Cyklistická stezka Proskovická, 
Blanická - TDS a BOZP”, poř. č. 201/2016 

05 

05273/RM1418/76 RM_VZ 19 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace 
ul. Rudolfova”, poř. č. 197/2016 

05 

05274/RM1418/76 RM_VZ 20 Významná veřejná zakázka „Tramvajové mosty 
ul. Plzeňská II.”, poř. č. 164/2016 

05 

05275/RM1418/76 RM_M 6 Návrh na pořízení změny Územního plánu 
Ostravy 

89 

05276/RM1418/76 RM_M 7 Ukončení pořizování změny Regulačního plánu 
v lokalitě Studentská 

89 

05277/RM1418/76 RM_M 8 Informace o průběhu pořizování změny č. 1 
Územního plánu Ostravy 

89 

05278/RM1418/76 RM_M 13 Předchozí souhlas rady města k prodeji 
nemovitostí svěřených městským obvodům 
a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

05279/RM1418/76 RM_M 79 Bytový dům č. p. 1390 v k. ú. Moravská Ostrava 89 
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05280/RM1418/76 RM_M 44 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy na pořízení 
videokamery pro dobrovolnou stráž Českého 
rybářského svazu, z. s., místní organizace Ostrava 

80 

05281/RM1418/76 RM_M 47 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz 
spalování suchého rostlinného materiálu na území 
města 

80 

05282/RM1418/76 RM_M 66 Návrh na schválení Environmentální politiky 
a stanovení environmentálních cílů při zavádění 
systému environmentálního managementu podle 
ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy 

80 

05283/RM1418/76 RM_M 67 Návrh na uzavření reklamního partnerství mezi 
statutárním městem Ostrava a Skupinou ČEZ 
při poskytnutí prostředků do Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší 

80 

05284/RM1418/76 RM_VZ 12 Schválení přípravy a podání žádosti o poskytnutí 
podpory pro projekt „Ověření aktuálního stavu 
kontaminace v areálu TROJEK, a. s., (bývalé 
Zachemo) v Ostravě a analýza rizik”. Zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření 
smlouvy o dílo na vypracování projektové 
dokumentace. 

80 

05285/RM1418/76 RM_M 45 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se ZŠ 
a MŠ Ostrava - Hošťálkovice 

83 

05286/RM1418/76 RM_M 46 Návrh dodatku č. 27 ke Smlouvě na poskytování 
služeb elektronických komunikací 
0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET, 
a. s. 

83 

05287/RM1418/76 RM_M 58 Objednávka výměny statistických kamer 
pořízených v rámci projektu Rozšíření portálu 
SMO 

83 

05288/RM1418/76 RM_M 60 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování 
elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE 
s předmětnými obcemi a organizacemi 

83 

05289/RM1418/76 RM_VZ 10 Návrh Smlouvy o dodávce produktu 
a poskytování služby technické podpory 
se společností Software 602 

83 

05290/RM1418/76 RM_VZ 16 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření Kupní smlouvy serverů Blade 
se společností Proact Czech Republic, s. r. o. 

83 

05291/RM1418/76 RM_VZ 17 Zadání VZMR a uzavření smlouvy o poskytování 
služeb technické podpory k produktům Oracle 
se společností Neit Consulting, s. r. o. 

83 
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05292/RM1418/76 RM_M 28 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 16/2015 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

07 

05293/RM1418/76 RM_M 29 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 
cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy 
č. 17 

07 

05294/RM1418/76 RM_M 30 Návrh nařízení, kterým se mění a doplňuje 
nařízení č. 5/2016 o stanovení maximálních cen 
jízdného v městské hromadné dopravě na území 
statutárního města Ostravy 

07 

05295/RM1418/76 RM_M 70 Snížení kapitálových výdajů investičního odboru 
roku 2016 k financování výdajů v roce 2017 

07 

05296/RM1418/76 RM_M 71 Úprava rozpočtu r. 2016 07 
05297/RM1418/76 RM_M 72 Snížení výdajů odborů a obvodů v roce 2016 

k financování výdajů roku 2017 
07 

05298/RM1418/76 RM_M 73 Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava 
pro rok 2017 

07 

05299/RM1418/76 RM_M 32 Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního 
daru SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU 
na vypravení historického Mikulášského vlaku 

09 

05300/RM1418/76 RM_M 65 Schválení podání výpovědi Smlouvy 
o poskytování služeb souvisejících se zajištěním 
provozu, údržby a oprav pilotní části 
Inteligentního dopravního systému 

09 

05301/RM1418/76 RM_M 74 Nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely 
organizování dopravy vymezují na území města 
oblasti s placeným stáním 

09 

05302/RM1418/76 RM_VZ 2 Zadání zpracování investičního záměru stavby 
„Okružní křižovatka Výstavní - Zelená” 

09 

05303/RM1418/76 RM_VZ 21 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
„Organizace statické dopravy“, ohlášení živnosti, 
zpětvzetí výpovědi, záměr na změnu nájemní 
smlouvy 

09 

05304/RM1418/76 RM_M 9 Návrh na naložení s přebytečným majetkem 
v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

05305/RM1418/76 RM_M 23 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích 
v katastrálních územích obce Ostrava, 
jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

05306/RM1418/76 RM_M 24 Návrh Smluv o sdružených službách dodávky 
elektřiny - ev. č. zákazníka 2831/2016/HS 
a 2832/2016/HS na hladině nízkého napětí 
pro rok 2017 

84 

05307/RM1418/76 RM_M 31 Návrh Smluv o sdružených službách dodávky 
zemního plynu zákazníkovi v kategorii maloodběr 
- ev. č. zákazníka 2572/2016/HS a 2573/2016/HS 
pro rok 2017 

84 
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05308/RM1418/76 RM_VZ 1 Provedení výměny podlahové krytiny v části 
pavilonu „A“ výstaviště Černá louka 

84 

05309/RM1418/76 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Sociální fond”, poř. č. 239/2016 22 
  
 
 
RM_M 0 
Schválení programu 76. sch ůze rady m ěsta konané dne 29.11.2016 
  
Usnesení číslo: 05207/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 76. schůze rady města konané dne 29.11.2016 

  
 

RM_M 1 
Schválení podání žádosti o ú čelovou dotaci na výkon činnosti 
jednotného kontaktního místa na rok 2017  
  
Usnesení číslo: 05208/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
10 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o účelovou dotaci na výkon činnosti jednotného kontaktního místa 
na rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy zajistit předložení žádosti 
o účelovou dotaci na výkon činnosti jednotného kontaktního místa dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Ivo Korduliak, T: 30.12.2016
 vedoucí Živnostenského úřadu 
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RM_M 62 
Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projek t 
„Kulturní akce v m ěstském obvod ě Stará Bělá, konané v rámci oslav 
745. výro čí vzniku obce Stará B ělá (1272-2017)“ 
  
Usnesení číslo: 05209/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci na projekt „Kulturní akce v městském 
obvodě Stará Bělá, konané v rámci oslav 745. výročí vzniku obce Stará Bělá (1272-
2017)” z dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském
kraji na rok 2017 (PPA 2017)” vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, 
se sídlem 28. října 117, Ostrava 

  
2) žádá 
  

městský obvod Stará Bělá 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci a všech 
jejich příloha pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami pro poskytnutí 
dotace v rámci podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017, 
v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 
uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 05.12.2016
 starosta Městského obvodu Stará Bělá 
  
3) žádá 
  

městský obvod Stará Bělá 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu  uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 20.12.2017
 starosta Městského obvodu Stará Bělá 
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RM_M 49 
Zásady poskytování pracovního volna s náhradou mzdy  a náhrady 
ušlého výd ělku členům zastupitelstva m ěsta, kte ří nejsou pro výkon své 
funkce dlouhodob ě uvoln ěni ( pro rok 2017) 
  
Usnesení číslo: 05210/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
22 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku členům 
zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni pro rok 2017 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení
k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho jednání dne 14.12.2016 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 14.12.2016
 vedoucí odboru platového a personálního 
  

 
RM_M 61 
Schválení p řípravy projektu a podání žádosti o poskytnutí dotac e 
z Programu Podpora bydlení pro rok 2017, Podprogramu Regenerace 
sídliš ť pro projekt „Regenerace sídlišt ě Vršovc ů – IV. etapa“ 
  
Usnesení číslo: 05211/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Regenerace sídliště Vršovců – IV. etapa“ ke spolufinancování 
z Programu Podpora bydlení pro rok 2017 

  
2) souhlasí 
  

s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o dotaci z Programu Podpora 
bydlení pro rok 2017, Podprogramu Regenerace sídlišť pro projekt „Regenerace sídliště 
Vršovců – IV. etapa“ 
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3) žádá 
  

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou 
projektu a podáním žádosti o dotaci včetně všech příloh k projektu dle bodu 1) a 2) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami Programu Podpora bydlení pro rok 2017, Podprogramu 
Regenerace sídlišť, v případě že, zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o podání 
žádosti o dotaci uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.12.2016
 starostka městského obvodu 
  
4) žádá 
  

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky o zajištění spolufinancování a předfinancování 
projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.12.2016
 starostka městského obvodu 
  

 
RM_M 4 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc říjen 2016 
  
Usnesení číslo: 05212/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc říjen 2016 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 80 
Schválení podání žádosti o dotaci z Národního progr amu 
Životní prost ředí pro projekt „Po řízení vozidel na alternativní pohon” 
  
Usnesení číslo: 05213/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o dotaci pro projekt „Pořízení vozidel na alternativní pohon” v rámci Národního 
programu Životní prostředí 
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2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami výzvy č. 13/2016 v rámci Národního programu Životní prostředí 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
3) souhlasí 
  v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) s  financováním projektu v celkové 

výši 15 870 tis. Kč 

− v roce 2017 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 8 050 tis. Kč, z toho 

• 1 610 tis. Kč   spolufinancování MMO 

• 5 300 tis. Kč spolufinancování Městské policie Ostrava 

• 580 tis. Kč   spolufinancování MOb Stará Bělá 

• 100 tis. Kč   spolufinancování MOb Hrabová  

• 460 tis. Kč   spolufinancování MOb Radvanice a Bartovice 

− v roce 2018 na zajištění spolufinancování ve výši 5 600 tis. Kč, z toho 5 600 tis. Kč 
spolufinancování Městské policie Ostrava 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru hospodářské správy 

zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na rozpočet 
statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.12.2016
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
5) ukládá 
  

řediteli Městské policie Ostrava 

zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu Městské policie Ostrava 
dle bodu 3) tohoto usnesení a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO 
na přípravě žádosti o dotaci 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 30.12.2016
 ředitel Městské policie Ostrava 
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6) ukládá 
  

městskému obvodu Stará Bělá 

zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 3) tohoto usnesení a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO 
na přípravě žádosti o dotaci 

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 30.12.2016
 starosta městského obvodu Stará Bělá 
  
7) ukládá 
  

městskému obvodu Hrabová 

zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 3) tohoto usnesení a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO 
na přípravě žádosti o dotaci 

  
 Vyřizuje: Igor Trávníček, T: 30.12.2016
 starosta městského obvodu Hrabová 
  
8) ukládá 
  

městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 3) tohoto usnesení a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO 
na přípravě žádosti o dotaci 

  
 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 30.12.2016
 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  

 
RM_M 5 
Návrh na zápis zna čky (loga) „fajnOVA“ do rejst říku ochranných 
známek u Ú řadu pr ůmyslového vlastnictví 
  
Usnesení číslo: 05214/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se záměrem podat návrh na zápis značky „fajnOVA” do rejstříku ochranných známek 
u Úřadu průmyslového vlastnictví 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 10 
Souhlas s dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z  rozpo čtu 
Regionální rady k projekt ům „Tramvajová zastávka Karolina, 
Nová ul. Porážková I – realizace a Prodloužená ul. Porážková“ 
  
Usnesení číslo: 05215/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 03414/16 
k usnesení č. 02805/RM1418/41 
k usnesení č. 03349/RM1418/50 
k usnesení č. 02695/RM1418/39 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 0951/2013/OER o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady ze dne 07.03.2013 uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava 
a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 0920/2013/OER o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady ze dne 28.02.2013 uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava 
a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 0919/2013/OER o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady ze dne 28.02.2013 uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava 
a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 75082616, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatků ke Smlouvám č. 0951/2013/OER; 
0920/2013/OER a 0919/2013/OER o poskytnutí dotace dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého 
materiálu 
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5) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 4) 
tohoto usnesení k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 14.12.2016
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 11 
Ukončení realizace projektu Prodloužená ul. Ruská 
  
Usnesení číslo: 05216/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01412/RM1418/23 
k usnesení č. 9659/RM1014/127 
k usnesení č. 04831/RM1418/70 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou zprávou o ukončení projektu „Prodloužená ul. Ruská” spolufinancovaného 
z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu „Prodloužená ul. Ruská” dle podmínek stanovených ve Smlouvě 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně Dodatku č. 1 (ev. č. 1165/2014/OER, 
1165D1/2015/ZFUN - příloha č. 1)  a poskytovat informace odboru strategického rozvoje 
v období udržitelnosti projektu 

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 31.12.2021
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a odevzdat Úřadu regionální rady Moravskoslezsko -
poskytovateli dotace zprávu o stavu a změnách projektu v období udržitelnosti projektu 
„Prodloužená ul. Ruská” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Regionální rady včetně Dodatku č. 1 (ev. č. 1165/2014/OER, 1165D1/2015/ZFUN -
příloha č. 1) 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru hospodářské správy 

zajistit udržitelnost projektu „Prodloužená ul. Ruská” dle podmínek stanovených ve Smlouvě 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně Dodatku č. 1 (ev. č. 1165/2014/OER, 
1165D1/2015/ZFUN - příloha č. 1) a poskytovat informace odboru strategického rozvoje 
v období udržitelnosti projektu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.12.2021
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
5) žádá 
  

starostu městského obvodu Vítkovice 

o zajištění udržitelnosti projektu „Prodloužená ul. Ruská”, v rozsahu majetku svěřeného 
městskému obvodu dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady včetně Dodatku č. 1 (ev. č. 1165/2014/OER, 1165D1/2015/ZFUN –
příloha č. 1) a o poskytnutí informací odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti 
projektu 

  
 Vyřizuje: Petr Dlabal, T: 31.12.2021
 starosta Městského obvodu Vítkovice 
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RM_M 50 
Informace k ukon čení projekt ů „Cyklistická trasa O, Ostrava -
Radvanice” a „Cyklostezka Chemické osady, Grmelova”  
  
Usnesení číslo: 05217/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03171/RM1418/47 
k usnesení č. 0262/ZM1418/5 
k usnesení č. 03172/RM1418/47 
k usnesení č. 01252/RM1418/21 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou informací k ukončení projektů „Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice” 
a „Cyklostezka Chemické osady, Grmelova” realizovaných v rámci Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 

  
2) žádá 
  

městský obvod Radvanice a Bartovice zajistit udržitelnost výstupů projektu „Cyklistická 
trasa O, Ostrava-Radvanice” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu regionální rady, ev. č. 0332/2016/OSR dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 14.04.2021
 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  
3) žádá 
  

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zajistit udržitelnost výstupů projektu „Cyklostezka 
Chemické osady, Grmelova” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu regionální rady, ev. č. 0333/2016/OSR dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 27.10.2021
 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje zajistit v období udržitelnosti 
informace, vypracovat a předložit Úřadu regionální rady Moravskoslezsko - poskytovateli 
dotace zprávy o stavu a změnách projektů uvedených v bodě 1) usnesení dle podmínek 
stanovených ve Smlouvách o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, 
ev. č. 0332/2016/OSR, ev. č. 0333/2016/OSR 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 22.04.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 76 
ITI ostravské aglomerace - výzva k p ředkládání projektových zám ěrů, 
změny v Řídícím výboru ITI 
  
Usnesení číslo: 05218/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 1388/ZM1418/21 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text výzvy pro vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.2.2 ITI 
ostravské aglomerace – „Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování 
obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN–T“ 
ve vazbě na výzvu č. 42 Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) vybrané úseky silnic II. a III. třídy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

navrhovanou změnu Jednacího řádu Řídícího výboru ITI dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
3) schvaluje 
  

složení Řídícího výboru ITI po provedených personálních změnách, viz. důvodová zpráva 
a příloha č. 3 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit 1. výzvu k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.2.2 ITI 
ostravské aglomerace – „Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování 
obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN–T“ 
ve vazbě na výzvu č. 42 Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) vybrané úseky silnic II. a III. třídy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.12.2016
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 2 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, a JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady m ěsta, 
do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017 
  
Usnesení číslo: 05219/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, JUDr. Lukáše Semeráka, 
člena rady města, do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017 za účelem účasti 
na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2017 

  
2) schvaluje 
  

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

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 04.04.2017
 vedoucí kanceláře primátora 
  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka mal ého rozsahu na distribuci m ěsíčníku 
Ostravská radnice v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 05220/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
1 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k veřejné zakázce malého 
rozsahu na distribuci měsíčníku Ostravská radnice v roce 2017 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

návrh smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k veřejné zakázce malého rozsahu 
na distribuci měsíčníku Ostravská radnice v roce 2017 

  
3) rozhodla 
  

vyzvat prostřednictvím společnosti eCENTRE, a. s., dodavatele k podání nabídky k veřejné 
zakázce malého rozsahu ve věcném vymezení dle zadávací dokumentace uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu 

  
4) žádá 
  

společnost eCENTRE, a. s., aby provedla všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka malého rozsahu na tisk m ěsíčníku Ostravská radnice 
v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 05221/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
1 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k veřejné zakázce malého 
rozsahu na tisk měsíčníku Ostravská radnice v roce 2017 

  
2) schvaluje 
  

návrh smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k veřejné zakázce malého rozsahu 
na tisk měsíčníku Ostravská radnice v roce 2017 

  
3) rozhodla 
  

vyzvat prostřednictvím společnosti eCENTRE, a. s., dodavatele k podání nabídky k veřejné 
zakázce malého rozsahu ve věcném vymezení dle zadávací dokumentace uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu 

  
4) žádá 
  

společnost eCENTRE, a. s., aby provedla všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 11 
Veřejná zakázka malého rozsahu na tisk publikace s náz vem Ostrava 
Metropolitan Magazine v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 05222/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
1 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k veřejné zakázce malého 
rozsahu na tisk publikace s názvem Ostrava Metropolitan Magazine v roce 2017 

  
2) schvaluje 
  

návrh smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k veřejné zakázce malého rozsahu 
na tisk publikace s názvem Ostrava Metropolitan Magazine v roce 2017 

  
3) rozhodla 
  

vyzvat prostřednictvím společnosti eCENTRE, a. s., dodavatele k podání nabídky k veřejné 
zakázce malého rozsahu ve věcném vymezení dle zadávací dokumentace uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu 

  
4) žádá 
  

společnost eCENTRE, a. s., aby provedla všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 63 
Informace o pln ění usnesení zastupitelstva m ěsta 
  
Usnesení číslo: 05223/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 03466/16 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

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

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat 
ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení 
ke schválení na 22. zasedání zastupitelstva města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.12.2016
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 64 
Podnět občana statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05224/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 03494/16 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

podnět občana dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, primátorovi předložit návrh dle bodu 1) tohoto 
usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.12.2016
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 75 
Návrh programu 22. zasedání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 14.12.2016 
  
Usnesení číslo: 05225/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem programu 22. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 
14. prosince 2016 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 77 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se m ění a dopl ňuje obecn ě 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut m ěsta Ostravy, ve zn ění pozd ějších 
změn a dopl ňků 
  
Usnesení číslo: 05226/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.12.2016
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 78 
Návrh zm ěny stanov spole čnosti Technické služby, a. s., 
Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05227/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 03490/16 
k materiálu č. BJ1418 03397/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit změnu stanov společnosti Technické služby, a. s., Slezská Ostrava 
podle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, primátorovi předložit návrh podle bodu 1) tohoto 
usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.12.2016
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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RM_M 51 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 05228/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi vystavit za zřizovatele předchozí souhlas 
zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 06.12.2016
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 12 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka 
a Ing. Martina Št ěpánka, Ph.D., nám ěstků primátora, do Ruské federace 
(Volgograd) ve dnech 30.10 – 02.11.2016. 
  
Usnesení číslo: 05229/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
30 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., 
náměstků primátora, do Ruské federace (Volgograd) ve dnech 30.10 – 02.11.2016 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 3 
Návrh dohody o ukon čení výkonu p ěstounské pé če v zařízení 
pro výkon p ěstounské pé če 
  
Usnesení číslo: 05230/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody s paní Zxxxxx Kxxxxxxx, rok narození xxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o ukončení výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské 
péče, ul. 1. května 502/92, Polanka nad Odrou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.11.2016
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Koncepce bydlení - pilotní ov ěření ve m ěstě Ostrava -
zajišt ění evaluace a vedení fokusní skupiny”, po ř. č. 138/2016 
  
Usnesení číslo: 05231/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek ve složení: 

členové: 
Mgr. Zdeněk Živčák - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Mgr. Lucie Škvaridlová - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Ing. Miroslava Sasínová - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci: 
Mgr. Vladislava Ševčíková - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Mgr. Kateřina Wojtas - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Lukáš Drlík, DiS. - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Ing. Petra Macháčková - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 33 
Návrh na uložení odvodu a poskytnutí neinvesti čního p říspěvku 
Divadlu loutek Ostrava, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 05232/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) že zdroje investičního fondu Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem 
Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00533874, jsou větší 
než jejich potřeba užití; 

b) v souladu s ustanovením § 28, odst. 6, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o uložení odvodu 
Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15, 
728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00533874, ve výši 700 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru kultury a volnočasových aktivit 

připravit a primátorovi předložit k podpisu rozhodnutí o uložení odvodu Divadlu loutek 
Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČO: 00533874, dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 09.12.2016
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí neinvestičního příspěvku Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00533874, 
ve výši 700 tis. Kč na krytí nákladů na provoz 
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4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

− z v y š u j í 
nedaňové příjmy na § 3311, pol. 2122, org. 4240            o 700 tis. Kč 

− z v y š u j e 
neinvestiční příspěvek na § 3311, pol. 5331, org. 4240   o 700 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
6) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku a odvodu z investičního fondu 
Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava 
– Moravská Ostrava, IČO: 00533874, ve výši 700 tis. Kč 

  
 

RM_M 34 
Navýšení neinvesti čních p říspěvků na provoz na rok 2016 m ěstským 
organizacím z oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 05233/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o navýšení neinvestičních příspěvků na provoz městským organizacím na krytí dopadů 
legislativních změn na osobní náklady a na krytí schválené odměny řediteli Národního divadla 
moravskoslezského, příspěvkové organizace 

a) Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 
Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528,   o 1 421 tis. Kč; 

b) Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČO: 00533874,   o 127 tis. Kč; 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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c) Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, 28. října 2, 701 85 Ostrava, 
IČO 00845035, o 72 tis. Kč; 

d) Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, 28. října 124, Ostrava – Moravská 
Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222,   o 269 tis. Kč; 

e) Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, 
IČO: 00097586,   o 235 tis. Kč; 

f)  Ostravské muzeum, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČO: 00097594,   o 81 tis. Kč; 

g) Lidová konzervatoř  a Múzická škola, příspěvková organizace, Wattova 430/5, 
702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 00850021,  o 87 tis. Kč 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

− s n i ž u j e 
rozpočtová rezerva na ORJ 120 
na § 6409, pol. 5901              o  2 292 tis. Kč 

− z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky na ORJ 160, 
§ 3311, pol. 5331, org. 4234  o 1 421 tis. Kč 
§ 3311, pol. 5331, org. 4240  o    127 tis. Kč 
§ 3311, pol. 5331, org. 4251  o      72 tis. Kč 
§ 3312, pol. 5331, org. 4212  o    269 tis. Kč 
§ 3314, pol. 5331, org. 4214  o    235 tis. Kč 
§ 3315, pol. 5331, org. 4215  o      81 tis. Kč 
§ 3319, pol. 5331, org. 4254  o      87 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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4) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů – zvýšení neinvestičních příspěvků organizacím 

a) Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, ul. Čs. legií č. 148/14, 
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528,   o 1 421 tis. Kč; 

b) Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČO: 00533874,   o 127 tis. Kč; 

c) Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, 28. října 2, 701 85 Ostrava, 
IČO: 00845035, o 72 tis. Kč; 

d) Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, 28. října 124, Ostrava –
Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222,   o 269 tis. Kč; 

e) Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, 
IČO: 00097586,   o 235 tis. Kč; 

f) Ostravské muzeum, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČO: 00097594,   o 81 tis. Kč; 

g) Lidová konzervatoř  a Múzická škola, příspěvková organizace, Wattova 430/5, 
702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 00850021,  o 87 tis. Kč 

  
 

RM_M 59 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouv ě o poskytnutí 
investi ční účelové dotace obchodní spole čnosti Sportovní a rekre ační 
zařízení města Ostravy, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 05234/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 03467/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční 
účelové   dotace  z rozpočtu statutárního města Ostravy evid.  č. 2787/2015/KSV  s obchodní 
společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o., Čkalovova 6144/20,  708 00 
Ostrava - Poruba, IČO 25385691, dle  přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.12.2016
 vedoucí odboru školství a sportu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 55 
Zásady na poskytnutí stipendia m ěsta Ostrava v akademickém 
roce 2017/2018 a vyhlášení výb ěrového řízení 
  
Usnesení číslo: 05235/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 03473/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2017/2018 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava 
v akademickém roce 2017/2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava 
v akademickém roce 2017/2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

navrhnout body 1) - 3) předloženého materiálu k projednání na ZM 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.12.2016
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 56 
Schválení Místního plánu inkluze v obl asti vzd ělávání, p řílohy 
Strategického plánu sociálního za čleňování Ostrava 2015-2018 
  
Usnesení číslo: 05236/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Místní plán inkluze dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

− schválit Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání jako přílohu Strategického plánu 
sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
3) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.12.2016
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 68 
Podání žádosti o dotaci pro projekt Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve m ěstě Ostrava II 
  
Usnesení číslo: 05237/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 
Ostrava II” v rámci výzvy č.02_16_021 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu zajistit předložení žádosti o dotaci a všech 
jejích příloh dle bodu  1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č.02_16_021 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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3) souhlasí 
  

se zapojením Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, do projektu 
„Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II” 

  
 

RM_MZP 1 
Sdělení stanoviska akcioná ře obchodní spole čnosti Garáže Ostrava, 
a. s. 
  
Usnesení číslo: 05238/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s uzavřením kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  se zněním dopisu na společnost Garáže Ostrava, a. s., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

s úpravou 

  
 

RM_VZ 14 
Veřejná zakázka „Systém sdružených nákup ů statutárního města 
Ostrava - J ŘSU“ 
  
Usnesení číslo: 05239/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 03729/RM1418/56 
k usnesení č. 04390/RM1418/65 
k usnesení č. 04840/RM1418/70 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu na poskytnutí, implementaci, zajištění provozu a následný rozvoj 
systému sdružených nákupů statutárního města Ostrava s uchazečem, který předložil svou 
nabídku pod poř. č. 1:  

Tender systems, s. r. o. 
se sídlem Nám. Před Bateriemi 18, 162 00 Praha 6 - Střešovice 
IČO 29145121 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 14 
Návrh sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Pro skovice, obec Ostrava, návrh 
na uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti inženýrské sít ě 
  
Usnesení číslo: 05240/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03384/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout  směnit  

níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému 
obvodu Proskovice, a to: 
− část pozemku parc. č. 435/17 - ost. plocha, jiná plocha  o výměře 353 m2, která je 

dle geometrického plánu č. 850-41/2016 vyhotoveného pro k. ú. Proskovice, označena 
jako pozemek parc. č. 435/23 - ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 

za 

níže uvedenou nemovitou věc  ve  vlastnictví Ing. Mxxxxxx Pxxxxxxx, rok narození xxxx, 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to: 
− pozemek parc. č. 434/8  

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu s fyzickou osobou: 

Ing. Mxxxx Pxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pro umístění vodovodního řadu DN 150 a kanalizace DN 300 v pozemku parc. č. 435/23 -
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 353 m2, který vznikne z pozemku parc. č. 453/17 - ostatní 
plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 850-41/2016 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření směnné smlouvy dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 15 
Návrh sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05241/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03479/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout směnit nemovité věci v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a to: 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice 
− parc. č. 362 
− parc. č. 363 
− parc. č. 388/1 
− parc. č. 388/2 
− parc. č. 1882 
− parc. č. 1883 
− parc. č. 1962/1 
− parc. č. 1962/2 

za pozemky ve vlastnictví společnosti Asental Land, s. r. o., IČO 277 69 143, sídlo 
Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
− parc. č. 790/1 
− parc. č. 1056/1 
− parc. č. 1056/2 
− parc. č. 1056/3 
− parc. č. 1056/4 
− parc. č. 1056/5 
− parc. č. 1104/1 
− parc. č. 1104/4 
− parc. č. 2076/3 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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s tím, že statutární město Ostrava uhradí společnosti Asental Land, s. r. o., rozdíl mezi 
obvyklými cenami předmětů směny ve výši 892.700,- Kč 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky, že současně 
s uzavřením uvedené směnné smlouvy bude se společností Asental Land, s. r. o., uzavřena 
i smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města vyhradit si rozhodnutí označit pozemky, a to: 

− parc. č. 790/1 
− parc. č. 1056/1 
− parc. č. 1056/2 
− parc. č. 1056/3 
− parc. č. 1056/4 
− parc. č. 1056/5 
− parc. č. 1104/1 
− parc. č. 1104/4 
− parc. č. 2076/3 

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že tyto pozemky statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města označit pozemky, a to: 

− parc. č. 790/1 
− parc. č. 1056/1 
− parc. č. 1056/2 
− parc. č. 1056/3 
− parc. č. 1056/4 
− parc. č. 1056/5 
− parc. č. 1104/1 
− parc. č. 1104/4 
− parc. č. 2076/3 

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že tyto pozemky statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 16 
Návrh na nesouhlas s umíst ěním podzemního vedení p řípojky NN 
a návrh na uzav ření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvy 
o zřízení věcného b řemene k pozemk ům ve vlast nictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 05242/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV v pozemcích: 

p. p. č. 732/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 732/72 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 736/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a. s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby „Ostrava 732/33 FAN-store company, př. NNk” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene evid. č. 0114/2015/MJ ze dne 28.01.2015, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby „Ostrava, Svornosti, přeložka VNk, NNk, SMO” podle přílohy č. 5 
předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 17 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o budoucí smlouv ě o zřízení 
služebnosti evid. č. 1811/2015/MJ ze dne 01.07.2015 k pozemku 
ve vlastnictví V-PODLAHY, s. r. o., pro statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05243/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti evid. č. 1811/2015/MJ ze dne 01.07.2015 na závěsný kabel veřejného osvětlení 
včetně svítidla veřejného osvětlení na pozemku: 

p. p. č. 895/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

V-PODLAHY, s. r. o. 
se sídlem Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 75501, IČO  253 74 745 

podle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Návrh na uzav ření Dohody o zrušení sml ouvy o z řízení služebnosti 
se spole čností Multi Veste Czech Republic 5, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 05244/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti 
evid. č. 2118/2016/MJ ze dne 28.07.2016, s vlastníkem: 

Multi Veste Czech Republic 5, s. r. o. 
se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 
IČO 273 71 344 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 19 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Stará B ělá 
a v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05245/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03382/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 604/5 - ost. plocha, ost. komunikace 
o výměře 17 m2 v k. ú. Stará Bělá,  obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Stará Bělá, která je dle geometrického plánu č. 3263-57/2016 
vyhotoveného pro k. ú. Stará Bělá, označena jako pozemek parc. č. 604/7 - ost. plocha, 
ost. komunikace v k. ú. Stará Bělá 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, o záměru města prodat část pozemku parc. č. 469/1 - ost. plocha, 
ost. komunikace o výměře 17 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Vítkovice,  která je dle geometrického plánu 
č. 2491-33/2016 vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, označena jako pozemek parc. č. 469/5 -
ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Vítkovice 

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

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 20 
Návrh na zám ěr města neprodat část pozemku ul. Zborovská 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na zá měr města neprodat 
pozemek ul. Muglinovská v k. ú. P řívoz, obec Ostrava, návrh na zám ěr 
města neprodat část pozemku ul. Valcha řská v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05246/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03488/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 1252/3 o výměře 494  m2 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek p. č. st. 2634 
k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 1853/1 o výměře 334 m2

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 3806-
22/2012 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 1853/13, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 21 
Návrh na odejmutí nemovitých v ěcí městském u obvodu 
Moravská Ostrava a P řívoz 
  
Usnesení číslo: 05247/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03489/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o odejmutí pozemků: 

parc. č. 1428/11 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 1428/12 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 1428/13 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 2379/21 - zastavěná plocha a nádvoří 
parc. č. 2620/130 - zastavěná plocha a nádvoří 
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 22 
Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým v ěcem 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na zám ěr města prodat 
nemovité v ěci v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice 
  
Usnesení číslo: 05248/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03481/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým věcem v k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava, a to: 

− spoluvlastnický podíl ve výši 3/16 k pozemku p. p. č. 292/22 
− spoluvlastnický podíl ve výši 3/16 k pozemku p. p. č. 750/1 
− spoluvlastnický podíl ve výši 3/16 k pozemku p. p. č. 652/1 
− spoluvlastnický podíl ve výši 3/16 k pozemku p. p. č. 750/4 
− spoluvlastnický podíl ve výši 3/16 k pozemku p. p. č. 750/5 

od Rxxxxxxx Čxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 
obvyklou celkem 23.370,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 35 
Návrh na souhlas s umíst ěním sjezdu a nájezd u do pozemku 
ve vlastnictví SMO, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení služebnosti, návrh na uzav ření nájemní smlouvy a návrh 
na uzav ření smluv o z řízení služebností 
  
Usnesení číslo: 05249/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním sjezdu a nájezdu do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1655 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

pro investora: 

ECHO alarm, s. r. o. 
se sídlem Frýdecká 444/257, Kunčičky, 718 00 Ostrava 
IČO 619 46 702, 

v rámci stavby „Zpevněná plocha Echo Alarm, p. č. 110/1, k. ú. Kunčičky” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - užívání části 
pozemku pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 110/1 v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, k části 
pozemku: 

parc. č. 1655 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

ECHO alarm, s. r. o. 
se sídlem Frýdecká 444/257, Kunčičky, 718 00 Ostrava 
IČO 619 46 702, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1655 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 20,125 m2 v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava  

se společností ECHO alarm, s. r. o., se sídlem Frýdecká 444/257, Kunčičky, 718 00 Ostrava, 
IČO 619 46 702 

za účelem vybudování sjezdu a nájezdu pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 110/1 
v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, v rámci stavby „Zpevněná plocha Echo Alarm, p. č. 110/1, 
k. ú. Kunčičky” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1.811,25 Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, 
který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch nájemce jako oprávněného, 
nejpozději však 31.12.2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch vlastníka pozemků p. č. st. 1431, 
jehož součástí je stavba: Zábřeh, č. p. 1366, jiná st., p. č. st. 1432, jehož součástí je stavba: 
Zábřeh, č. p. 1367, jiná st., vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu 
o zřízení služebnosti – zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky, 

k části pozemku: 

− p. p. č. 573/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Pxxx Qxxxx Hxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně vlastníka zřídit služebnosti ve prospěch vlastníka pozemků p. p. č. 306/67, 
p. p. č. 306/95, p. p. č. 306/96, p. p. č. 306/97, p. p. č. 306/98, p. p. č. 306/99, p. p. č. 306/100, 
p. p. č. 306/101, p. p. č. 306/102, p. p. č. 306/103, všechny v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 
a uzavřít smlouvu o zřízení služebností – zřízení, provozování a údržby 7 vodovodních 
přípojek, 2 přípojek jednotné kanalizace a užívání částí pozemku pro 7 přístupů a příjezdů 
k pozemkům p. p. č. 306/67, p. p. č. 306/95, p. p. č. 306/96, p. p. č. 306/97, p. p. č. 306/98, 
p. p. č. 306/99, p. p. č. 306/100, p. p. č. 306/101, p. p. č. 306/102, p. p. č. 306/103, všechny 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

k částem pozemku: 

− p. p. č. 306/1 – ovocný sad 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Stavos Stavba, a. s. 
se sídlem U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO 447 39 494, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 36 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrské sít ě do pozemku 
ve vlastnictví SMO, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení věcného b řemene se spole čností Veolia Energie ČR, a. s., 
a návrh na z řízení věcného b řemene a uzav ření smlouvy o z řízení 
věcného b řemene se spole čností GasNet, s. r. o., jako oprávn ěným 
a Dopravním podnikem, a. s., jako investorem 
  
Usnesení číslo: 05250/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním horkovodní přípojky 2xDN 100 do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p. p. č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro: 

Veolia Energie ČR, a. s. 
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 45193410 

v rámci stavby „Školící a vzdělávací centrum v Ostravě-Mariánských Horách” 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování horkovodní přípojky 2xDN 100 k části pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p. p. č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Veolia Energie ČR, a. s. 
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 45193410 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene NTL 
plynovodu dn110, včetně plynovodních přípojek  k části pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s. r. o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

a 

Dopravní podnik Ostrava, a. s. 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 61974757, jako investorem 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 37 
Návrh na z řízení věcných b řemen, uzav ření smluv o z řízení věcných 
břemen, uzav ření dodatk ů ke smlouvám o budoucích smlouvách 
o zřízení věcných b řemen 
  
Usnesení číslo: 05251/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET, a. s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

podle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 3076/1 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET, a. s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

podle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene evid. č. 2268/2013/MJ ze dne 05.08.2013 s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 

a investorem: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4 
IČO: 65993390 

v rámci stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužena Rudná - hranice okresu Opava, SO 459 -
Připojení systému SOS do ÚPS” 

podle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene evid. č. 2751/2014/MJ ze dne 16.12.2014 s budoucím oprávněným: 

PODA, a. s.  
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25816179 

v rámci stavby „OMS PODA - Přívoz, Špálova - Zákrejsova” 

podle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 38 
Návrh koupit část nemovité v ěci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05252/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03480/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout koupit část pozemku p. p. č. 587/2, o výměře 30 m2, 
k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2034-55/2016 označena 
jako pozemek p. p. č. 587/9, od podílových spoluvlastníků: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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− Vxxx Čxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

− Axxxxxx Hxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za cenu obvyklou 13.320,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, že dojde 
k výmazu zástavního práva smluvního (věřitel Pxxx Kxxxx, rok narození xxxx, 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města si vyhradit rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek, uvedený 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 nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
3) doporučuje 
  

označit nově vzniklý pozemek, uvedený 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 nově 
vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 51/101 

RM_M 39 
Návrh koupit část nemovité v ěci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05253/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03482/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout koupit část nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, a to část pozemku parc. č. 3282/1, o výměře 10 m2, dle geometrického 
plánu č. 4030-694/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3282/5 

od vlastníka Asental Land, s. r. o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za cenu obvyklou ve výši 3.170,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 40 
Návrh koupit spoluvlastnické podíly části pozemku v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby „Kanaliza ční síť Nová Ves - Jih, 
Inženýrské sít ě 2. etapa” 
  
Usnesení číslo: 05254/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03390/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit: 

− spoluvlastnické podíly části pozemku p. p. č. 448/2 o výměře 34 m2 v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 861-109/2015 vyhotoveného 
pro k. ú. Nová Ves u Ostravy označena jako pozemek p. p. č. 448/7 v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy, obec Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Txxxxxx Hxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, podíl ve výši 1/2 a 
Jxxx Jxxxxxxxxx, rok narození xxxxxxxx, podíl ve výši 1/2, oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxx 

za celkovou kupní cenu ve výši 13.600,- Kč, 

přičemž  sjednaná  kupní cena každého z  výše uvedených spoluvlastnických podílů činí 
6.800,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 41 
Návrh koupit pozemek v k. ú. Nová B ělá, obec Ostra va, v rámci stavby 
„Rekonstrukce a rozší ření kanalizace Nová B ělá-II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 05255/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03415/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout: koupit pozemek parc. č. 1384 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava  

od: Jxxxxxx Sxxxxx, rok narození xxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za sjednanou kupní cenu ve výši 79.000 ,-Kč 

a uzavřít  kupní smlouvu  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

za podmínky, že prodávající zajistí před podpisem kupní smlouvy výmaz věcného břemene 
chůze, jízdy a hnaní dobytka, věcného břemene cesty, věcného břemene stezky, vozové cesty 
a průhonu dobytka a věcného břemene užívání pro fyzickou osobu 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 42 
Návrh na neuznání vydržení vlastnického práva k poz emku 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05256/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03497/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

neuznat vydržení vlastnického práva dle ustanovení § 134 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to k části pozemku p. p. č. 490/1 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, paní Ing. Rxxxxxx Kxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  rok narození xxxx 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

trvat na tom, že statutární město Ostrava je vlastníkem celého pozemku p. p. č. 490/1 
ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 43 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05257/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03478/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,  a to: 

− pozemek 4118/3 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,  a to: 

− část pozemku parc. č. 2776/1, o výměře 230 m2, oddělenou dle geometrického plánu 
č. 4024-71/2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2776/12 

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

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,  a to: 

− část pozemku parc. č. 1091, o výměře 5 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 4021-
39a/2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1091/2 

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

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 52 
Návrh na uzav ření dodatku č. 2 k nájemní smlouv ě (ul. Skautská) 
a informace o neuzav ření smlouvy o výp ůjčce (budova Radnice m ěsta 
Ostravy) 
  
Usnesení číslo: 05258/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 04853/RM1418/70 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 2 k „Nájemní smlouvě a Dohodě o úhradě 
za bezesmluvní užívání” ev. č. 2717/2009/MJ ze dne 06.11.2009, ve znění dodatku č. 1, 
uzavřené s právnickou osobou 

Asociace TRIGON, o. p. s., 
se sídlem: Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 27027686, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) bere na vědomí 
  

informaci o neuzavření smlouvy o výpůjčce s právnickou osobou Kulturní centrum Cooltour 
Ostrava, z. ú. 
se sídlem Macharova 302/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 038 49 228, o jejichž uzavření 
rozhodla rada města dne 04.10.2016 usnesením č. 04853/RM1418/70 v bodě 3) 

  
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 53 
Návrh koupit pozemek p. p. č. 23/22, k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05259/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03483/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout koupit nemovitou věc v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 
a to pozemek p. p. č. 23/22, od podílových spoluvlastníků: 

− Ixx Gxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (spoluvlastnický podíl 
ve výši 1/3) 

− Jxxxxx Jxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxx (spoluvlastnický podíl 
ve výši 3/6) 

− Mxxxxxx Jxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxx (spoluvlastnický 
podíl ve výši 1/6) 

za cenu obvyklou ve výši 268.860,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto 
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 pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto 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 pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 54 
Návrh na neuzav ření/uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzav ření/neuzav ření nájemní smlouvy 
s House VACLAW, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 05260/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka neuzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby dešťové kanalizace včetně odlučovače lehkých kapalin k částem 
pozemků: 

parc. č. 86/11 - ostatní plocha, zeleň 
parc. č. 4237 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s budoucím oprávněným: 

House VACLAW, s. r. o. 
se sídlem Ostrava - Přívoz, Korejská 877/14, PSČ 702 00, 
IČO 285 70 685, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele neuzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, a to: 

− parc. č.86/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 33 m2 
− parc. č. 4237 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2 

se společností House VACLAW, s. r. o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Korejská 877/14, 
PSČ 702 00, IČO 285 70 685 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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za účelem vybudování inženýrské sítě - dešťové kanalizace včetně odlučovače lehkých kapalin 
v rámci stavby „Polyfunkční dům Václav na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 4.950,- Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který předchází dni 
právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch nájemce jako oprávněného, nejpozději však 
31.12.2018 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 57 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05261/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03485/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města koupit nemovité věci, a to pozemky včetně součástí: 

− parc. č. 3111 
− parc. č. 3112 
− parc. č. 3114 
− parc. č. 3115 včetně žumpy 
− parc. č. 3116, jehož součástí je stavba č. p. 798, jiná st., stavba garáže, nezapsaná 

v katastru nemovitostí, plochy se zpevněným povrchem 

a dále 

− přípojku vody a přípojku elektra na pozemku parc. č. 3116 

− oplocení včetně dvou vrat na pozemcích parc. č. 3111, parc. č. 3112, parc. č. 3114, 
parc. č. 3115 a parc. č. 3116 

vše k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

od vlastníka Elektroodbyt - Ostrava, s. r. o., IČO 607 75 017, sídlo Šmídova 798/24, 
Radvanice, 716 00 Ostrava, za sjednanou kupní cenu celkem 5.000.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města vyhradit si rozhodnutí označit věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, za podmínky, že nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města označit věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, 
že nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 69 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce pozemk ů v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh na uzav ření dodatku 
ke smlouv ě o výp ůjčce části pozemku v k. ú. P řívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05262/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce s 

TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob 
Sídlo: K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 72089237 

jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
a to části pozemků, které jsou dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 4687-
37/2014 ze dne 02.07.2014, označeny jako pozemky takto: 



Statutární město Ostrava 
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• parc. č. 3452/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 230 m2 
• parc. č. 3452/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2 
• parc. č. 3452/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 

vzniklé z pozemku parc. č. 3452 zastavěná plocha 

• parc. č. 3463/47 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 601 m2 
• parc. č. 3463/48 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2.171 m2 
• parc. č. 3463/49 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 924 m2 
• parc. č. 3463/50 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 576 m2 
• parc. č. 3463/51 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.080 m2 
• parc. č. 3463/52 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 
• parc. č. 3463/53 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 
• parc. č. 3463/54 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 
• parc. č. 3463/55 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 
• parc. č. 3463/56 zastavěná plocha, bez č.p., jiná stavba o výměře 96 m2 

vzniklé z pozemku parc.  č. 3463/1 ostatní plocha, jiná plocha 

• parc. č. 4246/47 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 33 m2 

vzniklý z pozemku parc. č. 4246/9 ostatní plocha, ostatní komunikace 

• parc. č. 3380/37 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 550 m2 
• parc. č. 3380/38 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 381 m2 
• parc. č. 3380/39 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 54 m2 

vzniklé z pozemku parc.  č. 3380/1 ostatní plocha, manipulační plocha 

• parc. č. 3457/47 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1720 m2 vzniklý z pozemku 
parc. č. 3457/1 ostatní plocha, manipulační plocha, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vypůjčitele uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 1190/2016/MJ 
ze dne 19.04.2016 s 

Lxxxxx Vxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
nar. xxxxxxxxxxxxxx 
 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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RM_M 25 
Návrh na uzav ření smluv o budoucích služebnostech inženýrských sí tí 
týkajících se staveb kanalizace v Nové B ělé zahrnutých do kapitálového 
rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05263/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Kanalizace Nová Bělá - III. etapa” mezi vlastníkem Dxxxxx Bxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je provedení kanalizace na  části pozemku parc. č. 52 v kat. ú. Nová Bělá, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Nová Bělá - III. etapa” mezi vlastníkem 
Axxxxx Pxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je provedení kanalizace na  části pozemku parc. č. 1830/2 v kat. ú. Paskov, 
obec Paskov dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - III. etapa” 
mezi vlastníkem Vxxxxxxxxx Šxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je provedení kanalizace na  části pozemku parc. č. 501 v kat. ú. Nová Bělá, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - III. etapa” mezi budoucím 
obtíženým Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové, IČO: 42196451 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je provedení kanalizace na  části pozemku parc. č. 1077/2 v kat. ú. 
Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi vlastníkem Vxxxxxxxx Nxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je provedení kanalizace na  části pozemku parc. č. 156 v kat. ú. Nová Bělá, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 26 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o zřízení věcného b řemene” v souvislosti 
se stavbou odboru investi čního „Zvýšení protipovod ňové ochrany 
města - ul. U Hr ůbků” 
  
Usnesení číslo: 05264/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou „Zvýšení 
protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků” mezi povinným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 

a 

oprávněným: 
GasNet, s. r. o. 
sídlo: Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 27295567 
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zastoupená na základě plné moci společností 
GridServices, s. r. o. 
sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
IČO: 27935311 
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 593 a parc. č. 518/1 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 27 
Návrh na uzav ření „Smluv o z řízení věcného b řemene - služebností” 
a „Smlouvy o z řízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 
„Prodloužení cyklostezky - lávka p řes Ostravici, Ostrava - Hrabová” 
  
Usnesení číslo: 05265/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se stavbou 
„Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová” mezi povinným: 
Povodí Odry, státní podnik 
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021 

a 

oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc. č. 2597/6
a parc. č. 2597/7 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava,  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se stavbou 
„Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová” mezi povinným: 
Povodí Odry, státní podnik 
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021 

a 

oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 1207/22 
a parc. č. 1207/23 v k. ú. Vratimov, obec Vratimov,  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Prodloužení cyklostezky 
- lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová” mezi vlastníkem: 
Biocel Paskov, a. s. 
Zahradní 762, 739 21 Paskov 
IČO: 26420317 

a 

oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude umístění konstrukce cyklostezky na mostní objekt - příhradový 
potrubní most nad pozemky parc. č. 2597/1 a 2596/2 v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava, a parc. č. 1207/3 v k. ú. Vratimov, obec Vratimov,  dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 48 
Návrh na uzav ření smluvních vztah ů při zři zřízení věcný ch b řemen 
přeložek inženýrských sítí v souvislosti se stavbami investi čního 
odboru 
  
Usnesení číslo: 05266/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou ORG 3095 
Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců Martinovská  se společností GasNet, 
s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940,  PSČ 401 17, IČO: 27295567, 
jako oprávněným a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 
IČ 00845451, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na částech 
pozemků parc. č. 3076/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou ORG 8100 Strategická 
průmyslová zóna Mošnov se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, 
Klíšská 940,  PSČ 401 17, IČO: 27295567, jako oprávněným a Statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, jako povinným, jejímž předmětem 
je zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 1290/1, parc. č. 1290/2, 
parc. č. 1290/8, parc. č. 1302/22, parc. č. 1302/23, parc. č. 1302/24, parc. č. 1467/10, 
parc. č. 1468/10, parc. č. 1276/1, parc. č. 1309/1, parc. č. 1309/4 a parc. č. 1309/5 zapsaných 
na LV č. 493 pro k. ú. Mošnov, obec  Mošnov,  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbami ORG 8137 
Cyklostezky – úsek Seidlerovo nábřeží -  Slezskoostravský hrad a ORG 8134 Cyklostezky –
Slezskoostravský hrad - Hrabová - přeložky slaboproudých sítí mezi společnostmi  OKK 
Koksovny, a. s., se sídlem Koksární ulice 1112, 702 24  Ostrava – Přívoz, IČ: 47675829, 
jako povinným a OKD, a. s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06  Karviná, IČ: 26863154, 
jako oprávněným a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, 
IČO 00845451, jako investorem, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na částech 
pozemků parc. č. 50/8 a 3635/7 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Oprava deš ťové kanalizace - Ostrava Plesná”, 
poř. č. 196/2016 
  
Usnesení číslo: 05267/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava dešťové kanalizace - Ostrava Plesná”, v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

AWT Rekultivace, a. s. 
se sídlem: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 
IČO: 47676175 

za cenu nejvýše přípustnou 2.666.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken - TDS”, 
poř. č. 165/2016 
  
Usnesení číslo: 05268/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon 
odborného technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Nová radnice - rekonstrukce 
fasády a oken” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností:    

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r. o. 
se sídlem: Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 
IČO: 48392928 

za cenu nejvýše přípustnou 929.200,-- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Výstavba technické infrastruktury osa dy Janová -
Polanka n. Odrou (TDS+BOZP)”, po ř. č. 221/2016 
  
Usnesení číslo: 05269/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon 
odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a jeho následné aktualizace při realizaci stavby „Výstavba technické 
infrastruktury osady Janová - Polanka n. Odrou“ v k. ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

INKOS-OSTRAVA, a. s. 
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 499.000,- Kč bez DPH 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Sko řápka - PD+AD+IČ”, po ř. č. 193/2016 
  
Usnesení číslo: 05270/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  výběru dodavatele a uzavření smlouvy na vypracování projektových dokumentací, výkon 
autorského dozoru a inženýrské činnosti po dobu realizace stavby „Skořápka – Městské 
centrum uměleckých terapií“ v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

POEL, spol. s r.o.        
Sídlo: Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava 
IČO:    44936681 

za cenu nejvýše přípustnou 819.800,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 15 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Pr oskovice, 
lokalita ul. Frankova”, po ř. č. 200/2016 
  
Usnesení číslo: 05271/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby 
„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova - 1. část“ v k. ú. 
Proskovice, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 
členové: 
1. Ing. Eva Seborská- odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční  

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

hodnotící komisi ve složení 
členové: 
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. Petr Konečný, MBA – OVAK, a. s. 
4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 
3. Ing. David Kutý, MBA – OVAK, a. s. 
4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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RM_VZ 18 
Veřejná zakázka „Cyklistická stezka Proskovická, Blani cká - TDS 
a BOZP”, po ř.č. 201/2016 
  
Usnesení číslo: 05272/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon 
odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP na staveništi včetně 
zpracování Plánu BOZP a jeho aktualizace při realizaci stavby „Cyklistická stezka 
Proskovická, Blanická” v k. ú. Stará Bělá a Výškovice u Ostravy, obec Ostrava,  dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Hi - 2 ing, s. r. o. 
se sídlem: 28. října 770/6, 702 00 Ostrava 
IČO: 01535927 

za cenu nejvýše přípustnou 370.900,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 19 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace ul. Rudolfova ”, 
poř. č. 197/2016 
  
Usnesení číslo: 05273/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Rekonstrukce kanalizace ul. Rudolfova” v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu se společností: 

KARO inženýrské sítě, s. r. o. 
se sídlem: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava 
IČO: 26826470 

za cenu nejvýše přípustnou 1.366.693,- Kč bez DPH 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_VZ 20 
Významná ve řejná zakázka „Tramvajové mosty ul. Plze ňská I I.”, 
poř. č. 164/2016 
  
Usnesení číslo: 05274/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04696/RM1418/67 
k usnesení č. 1304/ZM1418/19 
k usnesení č. 04998/RM1418/72 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu na realizaci stavby „Tramvajové mosty ul. Plzeňská” v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 6: 

Metrostav, a. s. 
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 00014915 

za cenu nejvýše přípustnou 73 817 051,73 Kč bez DPH 

  
 

RM_M 6 
Návrh na po řízení změny Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05275/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 03387/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout pořídit změnu Územního plánu Ostravy dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města k projednání návrh na pořízení změny Územního plánu Ostravy 
dle předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 14.12.2016
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 7 
Ukončení po řizování zm ěny Regula čního plánu v lokalit ě Studentská 
  
Usnesení číslo: 05276/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 03394/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o ukončení pořizování změny Regulačního plánu v lokalitě Studentská 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí materiál o ukončení pořizování změny Regulačního 
plánu v lokalitě Studentská dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 14.12.2016
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 8 
Informace o pr ůběhu po řizování zm ěny č. 1 Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05277/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vzít na vědomí informaci o průběhu pořizování změny č. 1 Územního plánu Ostravy dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit s pokračováním pořizování změny č. 1 Územního plánu Ostravy dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města informaci o průběhu pořizování změny č. 1 Územního plánu 
Ostravy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 14.12.2016
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 13 
Předchozí souhlas rady m ěsta k prodeji nemovitostí sv ěřených 
městským obvod ům a k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 05278/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a), k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), 
obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 79 
Bytový d ům č. p. 1390 v k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05279/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

odpověď panu Exxxxx Vxxxxxxxx dle přílohy č. 5 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

zastupujícímu vedoucího odboru investičního MMO 

zajistit zpracování stavebně technického průzkumu domu na  Žofínské ulici č. 13 
v Moravské Ostravě 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 30.12.2016
 zastupující vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 44 
Poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace z Fondu životního prost ředí 
města Ostravy na po řízení videokamery pro dobrovolnou stráž 
Českého rybá řského svazu, z. s., místní organizace Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05280/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
7.000 Kč Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Ostrava, IČO: 15502791, 
se sídlem Záhumenní 2144/36, Poruba, 708 00  Ostrava, na pořízení videokamery CEL-TEC 
PD77R dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně statutárního města Ostravy o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy s Českým rybářským svazem, 
z. s., místní organizace Ostrava, IČO: 15502791, se sídlem Záhumenní 2144/36, Poruba, 
708 00  Ostrava, dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

− zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .......................... o 7 tis. Kč 

− zvyšují neinvestiční transfery spolkům 
§ 3749, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ............. o 7 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 47 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky statutárního m ěsta Ostravy, 
kterou se stanovuje zákaz spalov ání suchého rostlinného materiálu 
na území m ěsta 
  
Usnesení číslo: 05281/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 03486/16 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz 
spalování suchého rostlinného materiálu na území města 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o vydání obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, 
kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích 
na území města dle předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
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3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 14.12.2016
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 66 
Návrh na schválení Environmentální politiky a stano vení 
environmentálních cíl ů při zavádění systému environmentálního 
managementu podle ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05282/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Environmentální politiku, jakožto vrcholné dílo při zavádění systému environmentálního 
managementu, certifikovaného dle mezinárodní technické normy ČSN EN ISO 14001 
na Magistrátu města Ostravy 

  
2) stanovuje 
  

environmentální cíle při zavádění systému environmentálního managementu, certifikovaného 
dle mezinárodní technické normy ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy 

  
 

RM_M 67 
Návrh na uzav ření reklamního partnerství mezi statutárním m ěstem 
Ostr ava a Skupinou ČEZ při poskytnutí prost ředků do Fondu pro d ěti 
ohrožené zne čištěním ovzduší 
  
Usnesení číslo: 05283/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o podání žádosti o reklamní partnerství mezi statutárním městem Ostrava a Skupinou ČEZ 
při poskytnutí prostředků do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
   
  



Statutární město Ostrava 
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2) svěřuje 
  

Magistrátu města Ostravy rozhodnout prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 
o uzavření smlouvy o reklamním partnerství se Skupinou ČEZ dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu 
za obchodních podmínek uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.12.2016
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_VZ 12 
Schválení p řípravy a podání žádosti o poskytnutí podpory pro pr ojekt 
„Ov ěření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a . s., (bývalé 
Zachemo) v Ostrav ě a analýza r izik”. Zadání ve řejné zakázky malého 
rozsahu a uzav ření smlouvy o dílo na vypracování projektové 
dokumentace. 
  
Usnesení číslo: 05284/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy Magistrátem města 
Ostravy, odborem ochrany životního prostředí ve výši 2 mil. Kč 
bez DPH na předfinancování realizace projektu „Ověření aktuálního stavu kontaminace 
v areálu TROJEK, a. s., (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik” dle důvodové zprávy 
tohoto materiálu 

  
2) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Ověření aktuálního stavu kontaminace  v areálu TROJEK, a. s., 
(bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik” ke spolufinancování z Operačního programu 
Životní prostředí 2014 - 2020 v rámci 44. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání 
žádostí o podporu 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí jako nositeli projektu zajistit 
veškeré úkony spojené s přípravou projektu „Ověření aktuálního stavu kontaminace  v areálu 
TROJEK, a. s, (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik” dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 06.01.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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4) schvaluje 
  

podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 
na realizaci projektu „Ověření aktuálního stavu kontaminace  v areálu TROJEK, a. s., (bývalé 
Zachemo) v Ostravě a analýza rizik” v rámci 44. výzvy Ministerstva životního prostředí 
k podávání žádostí o podporu 

  
5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí zajistit předložení žádosti 
o dotaci a všech jejich příloh pro projekt „Ověření aktuálního stavu kontaminace  v areálu 
TROJEK, a. s., (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik” dle bodu 4) tohoto usnesení 
v souladu s  podmínkami vyhlášené 44. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání 
žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 06.01.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  
6) rozhodla 
  

o  použití  finančních  prostředků  z  Fondu  životního prostředí města Ostravy ve výši 
48 400, -- Kč vč. DPH na vypracování projektové dokumentace pro projekt „Ověření 
aktuálního stavu kontaminace  v areálu TROJEK, a. s., (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza 
rizik” a podání žádosti, včetně všech jejich příloh, o poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2014 - 2020 v souladu s podmínkami 44. výzvy Ministerstva 
životního prostředí k podávání žádostí o podporu 

  
7) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, na vypracování projektové dokumentace pro projekt „Ověření 
aktuálního stavu kontaminace  v areálu TROJEK, a. s., (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza 
rizik” a podání žádosti, včetně všech jejich příloh, o poskytnutí podpory na tento 
projekt v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 v souladu s podmínkami 
44. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o podporu s: 

AQD-envitest, s. r. o. 
Vítězná 1547/3 
702 00 Ostrava 
IČO: 26878453 

za cenu nejvýše přípustnou 48 400,-- Kč vč. DPH 
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RM_M 45 
Návrh dodatku č. 1 ke smlouv ě o výp ůjčce se ZŠ a MŠ Ostrava -
Hošťálkovice 
  
Usnesení číslo: 05285/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s právnickou osobou Základní škola 
a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace, se sídlem 
Výhledy 210/14, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice, IČO: 70999422, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 46 
Návrh dodatku č. 27 ke Smlouv ě na poskytování služeb elektronických 
komunikací 0913/2003/MIS/LPO se spole čností OVANET, a. s. 
  
Usnesení číslo: 05286/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 27 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 
ev. č. 0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET, a. s., se sídlem Hájkova 1100/13, 
Ostrava, Přívoz, 702 00, IČO: 25857568, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 58 
Objednávka vým ěny statistických kamer po řízených v rámci projektu 
Rozšíření portálu SMO 
  
Usnesení číslo: 05287/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na dodávku a instalaci 4 ks nových kamer vůči společnosti 
OVANET, a. s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 25857568, ve výši 
148 100,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy tohoto materiálu 
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2) ukládá 
  

vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací 
bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 20.12.2016
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
RM_M 60 
Návrh na uzav ření smlouvy o posky tování elektronické spisové služby 
eSpis ve verzi LITE s p ředmětnými obcemi a organizacemi 
  
Usnesení číslo: 05288/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE s obcemi 
ve správním obvodu města Ostravy dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi 
LITE s organizacemi zřizovanými obcemi ve správním obvodu města Ostravy dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi 
LITE s organizacemi zřizovanými statutárním  městem Ostrava dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_VZ 10 
Návrh Smlouvy o dodávce produktu a poskytování služ by technické 
podpory se spole čností Software 602 
  
Usnesení číslo: 05289/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dodávce produktu 
a poskytování služby technické podpory se spol. Software 602, a. s., se sídlem: 
Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, IČO: 63078236 za cenu 292 000,- Kč bez DPH dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 16 
Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření Kupní smlouvy 
server ů Blade se spole čností Proact Czech Republic, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 05290/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy se společností 
Proact Czech Republic, s. r. o., se sídlem Brtnická 1486/2, 101 38 Praha 10 - Michle, 
IČO: 24799629, v celkové výši 488 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se:  

− snižují kapitálové výdaje 
na § 6171, pol. 6111, ORJ 133        o 488 tis. Kč 

− zvyšují kapitálové výdaje  
na § 6171, pol. 6125, ORJ 133        o 488 tis. Kč   
 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 81/101 

RM_VZ 17 
Zadání VZMR a uzav ření smlouvy o poskytování služeb technické 
podpory k produkt ům Oracle se spole čností Neit Consulting, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 05291/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o poskytování služeb technické 
podpory k produktům Oracle se společností Neit Consulting, s. r. o., se sídlem 
Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1, IČO: 27369871, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu za cenu 1 538 826,87,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 28 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se m ění a dopl ňuje obecn ě 
závazná vyhláška č. 16/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování 
komunálních odpad ů 
  
Usnesení číslo: 05292/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03371/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 16/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., předložit návrh dle bodu 1) tohoto 
usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.12.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 29 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, k terou se vydává cenová mapa 
stavebních pozemk ů města Ostravy č. 17 
  
Usnesení číslo: 05293/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03370/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává cenová mapa 
stavebních pozemků města Ostravy č. 17 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., předložit návrh dle bodu 1) tohoto 
usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.12.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 30 
Návrh na řízení, kterým se m ění a dopl ňuje na řízení města č. 5/2016 
o stanovení maximálních cen jízdného v m ěstské hromadné doprav ě 
na území statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05294/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

nařízení města, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 5/2016 o stanovení maximálních 
cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Ostravy 
dle předloženého materiálu 

  
2) stanoví 
  

že spolu s primátorem podepíše nařízení města dle bodu 1) tohoto usnesení náměstkyně 
primátora doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 02.12.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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RM_M 70 
Snížení kapitálových výdaj ů investi čního odboru roku 2016 
k financování výdaj ů v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 05295/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03491/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují kapitálové výdaje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu celkem o 417 982 tis. Kč 

snižuje financování na pol. 8115 o 417 982 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. předložit zastupitelstvu města 
ke schválení návrh rozpočtového opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.12.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 71 
Úprava rozpo čtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 05296/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o změně charakteru části neinvestiční dotace ve výši 226 tis. Kč, která byla schválena 
městskému obvodu Slezská Ostrava na akci „Stavební úpravy chodníku ul. Michálkovická”, 
na dotaci investiční 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

− nedaňové příjmy 
na § 3725, pol. 2324, ORJ 190 o 2 957 tis. Kč (C.10.) 

− ostatní přijaté transfery ze SR na ORJ 120 (A.2.-A.5.) 
na pol. 4116, org. 85000000, ÚZ 103133063 o 105 tis. Kč 
                                               ÚZ 103533063 o 894 tis. Kč 
                      org. 86000000, ÚZ 109117017 o 165 tis. Kč 
                                                ÚZ 109517018 o 933 tis. Kč   
pol. 4116, ÚZ 14004 o 95 tis. Kč (A.6.) 

− neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 197 tis. Kč (A.1.) 

− investiční přijaté transfery ze státních fondů (A.2.-A.5.) 
na pol. 4213, ORJ 120, ÚZ 54190877, org. 5021000000 o 3 tis. Kč 

− ostatní přijaté investiční transfery ze SR (A.2.-A.5.) 
na pol. 4216, ORJ 120, org. 3178000000, ÚZ 53115828 o 384 tis. Kč 
                                                                    ÚZ 53515829 o 6 521 tis. Kč 
                                      org. 5021000000, ÚZ 54515835 o 55 tis. Kč  

− běžné výdaje 
na § 5512, pol. 5139, ÚZ 14004, ORJ 121 o 80 tis. Kč (A.6.) 
(C.1.) na ORJ 100, § 2219, pol. 5169, ÚZ 2003 o 100 tis. Kč 
                               § 2229, pol. 5171 o 50 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5499, org. 8936 o 503 tis. Kč (C.3.) 
(C.5.) na ORJ 137, § 3639, pol. 5171, ÚZ 93 o 237 tis. Kč 
                                            pol. 5363 o 3 tis. Kč 
                                            pol. 5192 o 1 tis. Kč  
na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 4 230 tis. Kč (C.6.) 
(C.7.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5133 o 5 tis. Kč 
                                            pol. 5139 o 30 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 400 tis. Kč 
(C.8.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139, org. 85000001, ÚZ 103533063 o 17 tis. Kč 
                                                                                      ÚZ 103133063 o 2 tis. Kč 
                                                                                      ÚZ 103103639 o 1 tis. Kč    
                                             pol. 5137, org. 85000001, ÚZ 103533063 o 6 tis. Kč 
                                                                                       ÚZ 103133063 o 1 tis. Kč 
                                                                                       ÚZ 103103639 o 1 tis. Kč 
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na § 3725, pol. 5169, ORJ 190 o 2 957 tis. Kč (C.10.) 
(C.12.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5137 o 10 tis. Kč 
                                 § 3412, pol. 5169, ÚZ 3412 o 300 tis. Kč 
                                 § 3745, pol. 5169 o 300 tis. Kč 
                                 § 6171, pol. 5171 o 250 tis. Kč  
(C.13.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5169 o 141 tis. Kč 
                                              pol. 5167 o 18 tis. Kč 

− kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6129, ORJ 230 o 82 tis. Kč (C.2.) 
(C.6.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 0857 o 50 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6122, org. 7328 o 3 550 tis. Kč 
                                                             org. 7329 o 6 950 tis. Kč  
na § 2271, pol. 6121, ORJ 300, ÚZ 3640 o 1 029 tis. Kč (C.8.) 
na § 3639, pol. 6121, ORJ 137, org. 8323 o 100 tis. Kč (C.11.) 
na § 3311, pol. 6122, ORJ 136 o 110 tis. Kč (C.12.) 
na § 5511, pol. 6121, ORJ 121 o 203 tis. Kč (C.13.) 

− neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 197 tis. Kč (A.1.) 

− investiční transfery 
na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 o 1 039 tis. Kč (C.10.) 

− převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 603 o 226 tis. Kč (C.9.) 
                                   ÚZ 14004, org. 517 o 15 tis. Kč (A.6.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 9 060 tis. Kč (A.2.-A.5.) 

s n i ž u j í 

− běžné výdaje 
na § 3639, pol. 5137, ORJ 230 o 82 tis. Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 132, § 6171, pol. 5169 o 280 tis. Kč 
                                            pol. 5499, org. 8933 o 113 tis. Kč 
                                                             org. 8935 o 110 tis. Kč 
(C.6.) na ORJ 230, § 2321, pol. 5171 o 1 000 tis. Kč 
                               § 3635, pol. 5169 o 1 230 tis. Kč  
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(C.7.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5132 o 10 tis. Kč 
                                            pol. 5136 o 15 tis. Kč 
                                            pol. 5151 o 10 tis. Kč 
                                            pol. 5152 o 100 tis. Kč 
                                            pol. 5153 o 100 tis. Kč 
                                            pol. 5156 o 100 tis. Kč 
                                            pol. 5157 o 25 tis. Kč 
                                            pol. 5164 o 15 tis. Kč 
                                            pol. 5167 o 25 tis. Kč 
                                            pol. 5173 o 35 tis. Kč  
na § 2271, pol. 5169, ORJ 300, ÚZ 3640 o 1 029 tis. Kč (C.8.) 
na § 3716, pol. 5909, ORJ 190 o 1 039 tis. Kč (C.10.) 
(C.12.)  na ORJ 136, § 2212, pol. 5169 o 100 tis. Kč 
                                               pol. 5171 o 100 tis. Kč 
                                  § 3745, pol. 5169, ÚZ 3745 o 258 tis. Kč 
                                  § 4373, pol. 5152 o 100 tis. Kč  
                                               pol. 5169 o 10 tis. Kč 
                                  § 6171, pol. 5154 o 402 tis. Kč 
(C.13.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5166 o 1 tis. Kč 
                                              pol. 5171 o 158 tis. Kč 

− kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 241 tis. Kč (C.5.) 
(C.6.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 1004 o 400 tis. Kč 
                                                             org. 7207 o 180 tis. Kč 
                                                             org. 7325 o 1 100 tis. Kč 
                                                             org. 7332 o 100 tis. Kč  
                               § 2321, pol. 6121, org. 1004 o 100 tis. Kč 
                                                             org. 7032 o 2 800 tis. Kč 
                                                             org. 7089 o 700 tis. Kč 
                                                             org. 7329 o 4 000 tis. Kč  
                                            pol. 6122, org. 7295 o 170 tis. Kč 
                               § 3744, pol. 6121, org. 5043 o 1 900 tis. Kč 
                               § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 1 100 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6130, org. 8323, ORJ 137 o 100 tis. Kč (C.11.) 
(C.13.) na ORJ 121, § 5511, pol. 6123 o 135 tis. Kč 
                                              pol. 6122 o 68 tis. Kč 

− investiční transfery 
na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 150 tis. Kč (C.1.) 

− převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 503 o 226 tis. Kč (C.9.) 
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s n i ž u j e  účelová rezerva odboru strategického rozvoje 
na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3639 o 28 tis. Kč (C.8.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.9.) 

− sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 503 o 226 tis. Kč 

− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 226 tis. Kč 

− sníží běžné výdaje na akci Stavební úpravy chodníku na ul. Michálkovická 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 226 tis. Kč 

− zvýší kapitálové výdaje na akci 3953 - stavební úpravy chodníku na ul. Michálkovická 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 226 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (A.6.) 

− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 14004, org. 517 o 15 tis. Kč 

− zvýší běžné výdaje 
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 15 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 72 
Snížení výdaj ů odbor ů a obvod ů v roce 2016 k financování výdaj ů 
roku 2017 
  
Usnesení číslo: 05297/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03493/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují výdaje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu celkem o 857 458 tis. Kč 
snižuje financování na pol. 8115 celkem o 857 458 tis. Kč 

snižují výdaje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu celkem o 21 329 tis. Kč 
snižuje financování na pol. 8115 celkem o 21 329 tis. Kč 

snižují výdaje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu celkem o 33 795 tis. Kč 
snižuje financování na pol. 8115 celkem o 33 795 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., předložit zastupitelstvu města 
ke schválení návrh rozpočtového opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.12.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 73 
Návrh rozpo čtu statutárního m ěsta Ostrava pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05298/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit 

a) rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2017 v členění 

− příjmy celkem po konsolidaci         7 093 739 tis. Kč 
− financování                                        903 477 tis. Kč 
− celkové zdroje po konsolidaci        7 997 216 tis. Kč 
− běžné výdaje po konsolidaci          5 870 746 tis. Kč 
− kapitálové výdaje                            2 126 470 tis. Kč  
− výdaje celkem po konsolidaci         7 997 216 tis. Kč 

b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody na rok 2017 v celkové výši 
144 590 tis. Kč (+ převody nedočerpaných prostředků ve výši 21 329 tis. Kč) dle přílohy 
č. 9 předloženého materiálu a účelovou investiční dotaci pro městský obvod Petřkovice 
ve výši 17 000 tis. Kč a městský obvod Vítkovice ve výši 900 tis. Kč 

c) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody na rok 2017 v celkové výši 
745 244 tis. Kč dle přílohy č. 10 a neúčelové investiční dotace pro městské obvody 
na rok 2017 v celkové výši 100 000 tis. Kč (+ převody nedočerpaných prostředků 
ve výši 33 795 tis. Kč) dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

d) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi 
statutární město Ostrava a městské obvody na rok 2017 v celkové výši 277 040 tis. Kč 
dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

e) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2017 dle přílohy č. 15 předloženého 
materiálu 

f) rozpočtový výhled na roky 2018-2020 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vzít na vědomí 

a) seznam všech požadavků městských obvodů na zařazení do investičního rozpočtu 
na rok 2017 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

b) seznam všech požadavků odborů MMO na zařazení do investičního rozpočtu na rok 2017 
dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

c) c) rozpočtové provizorium příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů 
dle příloh č. 16, 17 a 18 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 

a) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.,  se sídlem A. Brože 2/3124, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25816977, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

b) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o., se sídlem 
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691, dle přílohy č. 21 
předloženého materiálu 

c) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.,  se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO 25911368, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

d) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o.,  se sídlem nám. SNP 1, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu 

e) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a. s.,  se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 
Ostrava, IČO 47151595, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 
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f) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
společnosti Janáčkův máj, o. p. s.,  se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava, IČO 26807882, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

g) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
společnosti Ostravské výstavy, a. s.,  se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, 
IČO 25399471, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

h) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
společnosti DK POKLAD se sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava-Poruba, 
IČO 47670576, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu 

i) o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí 
víceletých neinvestiční dotací v oblasti protidrogové prevence společnosti Renarkon, 
o. p. s., se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO 25380443, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu 

j) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, se sídlem 
tř. 17. Listopadu 15, Ostrava-Poruba, IČO 61989100, dle přílohy č. 29 předloženého 
materiálu 

k) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
subjektu Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem 
Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava- Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 30 
předloženého materiálu 

l) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
společnosti Ostravský informační servis, s. r. o.,  se sídlem  Jurečkova 1935/12, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280,  dle přílohy č. 31 předloženého materiálu 

m) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava, IČO 64613895, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu 

n) o uzavření dodatku č. 18 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 
a poskytnutí kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik, a. s., se sídlem 
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 33 
předloženého materiálu 

o) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
společnosti Dopravní podnik, a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava -
Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu 
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p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
subjektu Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562,
dle přílohy č. 35 předloženého materiálu 

r) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
subjektu Armáda spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 
Praha 5, IČO 40613411, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu 

s) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
subjektu Armáda spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 
Praha 5, IČO 40613411, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu 

t) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
subjektu Asociace TRIGON, o. p. s., se sídlem Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba, 
IČO 27027686, dle přílohy č. 38 předloženého materiálu 

u) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
společnosti DTO CZ, s. r. o., se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava-Mariánské 
Hory, IČO 47666439, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu 

v) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, 
příspěvková organizace, se sídlem Karasova 1140/16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 
IČO 00602086, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu 

w) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 
na realizaci významných top akcí v oblasti sportu příjemcům dle přílohy č. 41 a to ve výši 
dle uvedené přílohy předloženého materiálu a rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dle přílohy 
č. 41 a dle přílohy č. 42 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zpracovat Zprávy o plnění rozpočtu SMO k 31.03. a 30.09.2017 v tabulkové formě 
a k 30.6.2017 s komentářem, tyto předložit radě města a zastupitelstvu města k projednání 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek,                                           T: 31.12.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout, že technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů 
bez vlivu na závazné ukazatele a povinné hodnoty rozpočtu jsou v kompetenci rozpočtářů, 
provádějí se v souladu s jinými předpisy a metodickými pokyny nadřízených orgánů 
pro potřeby výkaznictví 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu svěřit radě města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 SAb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017 schválení a provádění 
úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím zastupitelstvem města s výjimkou 
případů, kdy příslušné rozpočtové opatření předcházející úpravě těchto závazných ukazatelů 
je v souladu s článkem 10, odstavec 5 obecně závazné vyhlášky 14/2013 Statut města Ostravy 
vyhrazeno k projednání zastupitelstvu města  

  
7) ukládá 
  

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu SMO pro rok 2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.12.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 14.12.2016
 zastupující vedoucí odboru investičního 
  
8) schvaluje 
  

odpisový plán příspěvkových organizací dle přílohy č. 43-48 předloženého materiálu 

  
9) rozhodla 
  

o přistoupení ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, 
kterou Moravskoslezský kraj uzavřel s právnickými osobami: 

− Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, p. o., IČO 70631875 
− Domov Korýtko, p. o., IČO 70361867 
− Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p. o., IČO 70631841 
− Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p. o., IČO 70631859 
− Domov  Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, p. o., IČO 70631832 
− Domov Slunečnice Ostrava, p. o., IČO 70631883 
− Domov pro seniory Iris, p. o., IČO 70631824 
− Domov pro seniory Kamenec, p. o., IČO 70631816 
− Čtyřlístek, centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o., IČO 70631808 
− Městská nemocnice Ostrava, p. o., IČO 00635162 (jedná se pouze o Dům sociálních služeb 

a Linku důvěry) 
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RM_M 32 
Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finan čního daru SLEZSKÉMU 
ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení historického Mikulášského vlaku  
  
Usnesení číslo: 05299/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 03409/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí finančního daru ve výši 35 tis. Kč SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU 
SPOLKU, IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko 
na vypravení historického Mikulášského vlaku v termínu od 03. - 04. 12. 2016, 

b) o uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

investiční transf. ostat. přísp. organizacím 

na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 0100                             o 35 tis. Kč 

z v ý š í: 

neinvestiční transfery spolkům 

na § 3319, pol. 5222, ORJ 0100                                                                  o 35 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 14.12.2016
 vedoucí odboru dopravy 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 65 
Schválení podání výpov ědi Smlouvy o poskytování služeb souvisejících 
se zajišt ěním provozu, údržby a oprav pilotní části Inteligentního 
dopravního systému 
  
Usnesení číslo: 05300/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání výpovědi Smlouvy o poskytování služeb souvisejících se zajištěním provozu, údržby 
a oprav pilotní části Inteligentního dopravního systému 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru dopravy zajistit podání výpovědi dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 02.12.2016
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 74 
Nařízení města č. 12/2016, kterým se pro ú čely organizování dopravy 
vymezují na území m ěsta oblasti s placeným stáním 
  
Usnesení číslo: 05301/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města 
oblasti s placeným stáním 

  
2) stanoví 
  

že spolu s primátorem podepíše nařízení města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení radní 
pro dopravu, JUDr. Lukáš Semerák 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 06.12.2016
 vedoucí odboru dopravy 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 2 
Zadání zpracování investi čního zám ěru stavby „ Okružní k řižovatka 
Výstavní - Zelená” 
  
Usnesení číslo: 05302/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního 
záměru stavby „Okružní křižovatka Výstavní - Zelená” za cenu 70 549,- Kč bez DPH 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností 
Ostravské komunikace, a. s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava, IČO 25396544 

  
 

RM_VZ 21 
Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu „Or ganizace statické dopravy“, 
ohlášení živnosti, zp ětvzetí výpov ědi, zám ěr na změnu nájemní smlouvy  
  
Usnesení číslo: 05303/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy příkazní se společností Ostravské komunikace, a. s.,
IČO:  25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava, Mariánské Hory, PSČ: 709 00, 
za cenu nejvýše přípustnou 1 900.000,- Kč bez DPH dle upravené přílohy č. 1 předloženého 
materiálu  

  
2) rozhodla 
  

ohlásit živnost volnou dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) svěřuje 
  

v případě uzavření smlouvy příkazní dle bodu č. 1) tohoto usnesení Magistrátu města Ostravy, 
aby prostřednictvím odboru dopravy rozhodoval  o vyslovení předchozího souhlasu 
s objednávkou činností dle čl. II. odst. 7 smlouvy příkazní uzavřené dle bodu č. 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, 
 vedoucí odboru dopravy 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 16.12.2013, ve znění 
dodatku č. 1 ev. č. 3207D1/2014/MJ ze dne 30.04.2014, jejímž předmětem je pronájem 
pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 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 

včetně všech součástí a příslušenství 

formou uzavření dodatku č. 2, kdy dojde ke změně v čl. III. a čl. V nájemní smlouvy 

Změnou nájemní smlouvy dojde ke změně v: 

− čl. III. Nájemné, a to k úpravě výše nájmu ze současných 153.000,- Kč/měsíc + DPH 
v zákonné výši, tj. 1.836.000,- Kč ročně + DPH v zákonné výši na nově navržených 
10.000,- Kč/měsíc + DPH v zákonné výši, tj. 120.000,- Kč ročně + DPH v zákonné výši. 
Nájemné se snižuje z důvodu požadavku statutárního města Ostravy na bezplatné 
parkování první hodinu a snížení ceny parkovného v druhé a další hodině 

− čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran, a to k doplnění ustanovení o bezplatném 
parkování první hodinu a snížení ceny parkovného v druhé a další hodině 

Zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit. 

  
5) souhlasí 
  

s výpovědí nájemní smlouvy v příloze č. 3 předloženého materiálu, danou současným 
pronajímatelem ze smlouvy - společností Multi Veste Czech Republic 5, s. r. o., 
IČO: 27371344, se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 11000, nájemci společnosti 
Garáže Ostrava, a. s., IČO:  25360817, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

uzavřít Dohodu o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy ev. č. 3207/2013/MJ ve znění dodatku 
č. 1 na straně pronajímatele s nájemcem společností Ostravské komunikace, a. s., se sídlem 
Novoveská 1266/25, Ostrava, Mariánské Hory, PSČ: 709 00, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 9 
Návrh na naložení s p řebyte čným majetkem v užívání Magistrátu m ěsta 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05304/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o prodeji přebytečného  majetku statutárního města Ostravy v užívání Magistrátu  města 
Ostravy dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1 s paní Zxxxxxx Kxxxxxxxx, 
bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu kupní smlouvy 

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

 
RM_M 23 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrá lních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí  
  
Usnesení číslo: 05305/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník sousedních nemovitostí  (statutární město Ostrava vlastní pozemky 
parc. č. 602/1, 522, 518/2, 518/1 a 502/1, všechny v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava)  s umístěním a realizací staveb soukromých částí kanalizačních přípojek 
k rodinným domům č. p. 244/34, č. p. 125/13, č. p. 254/12, č. p. 135/6 a 88/4, č. p. 121/67, 
č. p. 115/9, č. p. 266/16 a č. p. 90/88, všechny  na pozemcích v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava, ve vlastnictví investorů těchto staveb (majitelů rodinných domů) 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 253/1 – ostatní plocha, zeleň  v k. ú. Hrabová, obec Ostrava) s umístěním 
a realizací stavby „Rozšíření parkovacích ploch závodu SUNGWOO HITECH, s. r. o.“ , 
na pozemcích parc. č. 304/24 – ostatní plocha, zeleň a parc. č. 253/42 – orná půda, oba 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro investora stavby: společnost SUNGWOO HITECH,
s. r. o., se sídlem Na Rovince 895, 720 00 Ostrava – Hrabová, IČO: 26869918 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 460/1 – ostatní plocha, manipulační plocha  v k. ú. Zábřeh – VŽ, obec Ostrava) 
s umístěním a realizací stavby „Rozšíření parkoviště“ na pozemku parc. č. 460/30 – ostatní 
plocha, manipulační plocha v k. ú. Zábřeh – VŽ, obec Ostrava, pro  investora  stavby: 
Společenství vlastníků jednotek Syllabova 2953/19 D, Ostrava, se sídlem 
Syllabova 2953/19d, 703 00 Ostrava, IČO: 27853578 

d) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 1655 
– ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava) s realizací stavby 
„Stavební úpravy RD č. p. 253“ na pozemku parc. č. 74 - zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, pro investora stavby: pana Rxxxxxx Hxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č.114/6 
– ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Muglinov, obec Ostrava) s umístěním 
a realizací stavby „Ostrava 114/23, Rattman, přípojka NNk“ na pozemku parc. č. 114/23 –
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro investora stavby: společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO: 24729035 

f) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 635/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava) 
s umístěním a realizací stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 585/24 – zahrada 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, pro investora stavby: pana Jxxxx Hxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

g) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava  vlastní pozemek 
parc. č. 742/2 – ostatní plocha, jiná plocha  v k. ú. Hrabová, obec Ostrava) s umístěním 
a realizací stavby domovní čistírny odpadních vod pro vícegenerační rodinný dům 
na pozemku parc. č. 742/1 – trvalý travní porost v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 
pro investora stavby: paní Ing. Mxxxxxx Hxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 1a)  až 1g) tohoto usnesení  a s tím spojené 
veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 02.12.2016
 vedoucí odboru hospodářské správy 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasů dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 02.12.2016
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 24 
Návrh Smluv o sdružených službách dodávky elekt řiny -
ev. č. zákazníka 2831/2016/HS a 2832/2016/HS na hladin ě nízkého nap ětí 
pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05306/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi, 
ev. č. zákazníka 2831/2016/HS se společností  One Energy & One Mobile, a. s., se sídlem 
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 01879880, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

b) o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi, 
ev. č. zákazníka 2832/2016/HS se společností  One Energy & One Mobile, a. s., se sídlem 
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 01879880, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Návrh Smluv o sdružených službách dodávky zemního p lynu 
zákazníkovi v kategorii maloodb ěr - ev. č. zákazníka 2572/2016/HS 
a 2573/2016/HS pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05307/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu pro rok 
2017 pro objekty Městské policie Ostrava  - evidenční číslo odběratele 2572/2016/HS mezi 
Statutárním  městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČ: 00845451,
a společností ENWOX ENERGY, s. r. o., se sídlem Denisova 639/2, 702 00 Ostrava,
IČ: 02639564, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
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b) o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu pro rok 2017 
pro objekty SMO  - evidenční číslo odběratele 2573/2016/HS  mezi Statutárním  městem 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČ: 00845451, a společností ENWOX 
ENERGY, s. r. o., se sídlem Denisova 639/2, 702 00 Ostrava, IČ: 02639564,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Provedení vým ěny podlahové krytiny v části pavilon u „A“ výstavišt ě 
Černá louka 
  
Usnesení číslo: 05308/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  zadání  veřejné  zakázky  malého rozsahu firmě Zdeněk Podlesný, Dvorní 756/9, 
708 00 Ostrava Poruba, IČO: 12469114, na výměnu podlahové krytiny části III. NP 
pavilonu „A“ výstaviště Černá louka – ředitelství společnosti Ostravské výstavy, a. s.,
v Moravské Ostravě,   a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši   243 647,--  Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 02.12.2016
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka „Sociální fond”, po ř. č. 239/2016 
  
Usnesení číslo: 05309/RM1418/76 

(zn.předkl.) 
22 

  
Rada města 

 1) rozhodla 
  

o  výběru dodavatele a uzavření smlouvy o správě zaměstnaneckých výhod v systému 
Benefit Plus na období od 01.01.2017 do 31.12.2019 v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu se společností: 

Benefit Management, s. r. o. 
Sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Lublaňská 689/40, PSČ 12000, IČO:   27069770 

 


