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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 14.03.2017  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

05896/RM1418/86 RM_M 0 Schválení programu 86. schůze rady města konané 
dne 14.03.2017 

35 

05897/RM1418/86 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. 

28 

05898/RM1418/86 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

45 

05899/RM1418/86 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

45 

05900/RM1418/86 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

05901/RM1418/86 RM_M 40 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, p.o., do Švýcarska (Curych) ve dnech 
11.-16.02.2017 

42 

05902/RM1418/86 RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy 
o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava – 
městským obvodem Poruba a Asociací TRIGON 
o.p.s. 

50 

05903/RM1418/86 RM_M 41 Příprava a podání žádosti o dotaci na projekt 
„Ozdravné pobyty pro děti do 6 let věku 
v Mob Nová Bělá 2017” v rámci programu 
Moravskoslezského kraje 

50 

05904/RM1418/86 RM_M 12 Návrh na vyřazení majetku statutárního města 
Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
prodejem formou zápočtu 

25 

05905/RM1418/86 RM_M 43 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, 
do Polska (Wroclaw) ve dnech 21.-22.03.2017 

01 

05906/RM1418/86 RM_M 11 Zpráva o činnosti komisí rady města za II. pololetí 
roku 2016 vč. návrhu na personální změnu 
v komisi pro sport a volný čas rady města 

28 

05907/RM1418/86 RM_M 45 Pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, potřebné 
pro realizaci stavby „Mimoúrovňová křižovatka 
Mariánskohorská a propojení s ul. Sokola Tůmy“ 
– zrušení provedeného vyvlastnění, další postup 

28 

05908/RM1418/86 RM_M 44 ITI ostravské aglomerace - výzvy nositele ITI 
k předkládání projektových záměrů 
a harmonogram výzev 

38 

05909/RM1418/86 RM_VZ 2 Schválení přípravy projektu „Rekonstrukce 
tramvajových mostů na ul. Výškovická” 
ke spolufinancování z externích zdrojů a návrhu 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
s uzavřením Smlouvy na zajištění služeb týkající 
se vybraných příloh žádosti o dotaci 

38 
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05910/RM1418/86 RM_VZ 12 Veřejná zakázka „Aktualizace SEAP/SECAP, 
provedení monitorovací bilance emisí (MEI)”, 
poř. č. 8/2017 

38 

05911/RM1418/86 RM_M 6 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 
právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, p.o., 
ve výši 3 200 000,- Kč na odstranění havarijního 
stavu vzduchotechnického zařízení 4 operačních 
sálů 

40 

05912/RM1418/86 RM_M 7 Plány činností příspěvkových organizací v oblasti 
sociální péče a zdravotnictví na rok 2017 

41 

05913/RM1418/86 RM_M 2 Návrh dohody o ukončení výkonu pěstounské 
péče v zařízení pro výkon pěstounské péče 

86 

05914/RM1418/86 RM_M 39 Aktualizace transformačních plánů pobytových 
sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou 
organizací Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava 

86 

05915/RM1418/86 RM_M 4 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, 
do Španělska (Barcelona) ve dnech 09.–
13.02.2017 

31 

05916/RM1418/86 RM_M 10 Dohoda o plné moci pro projekt Klíče 
pro budoucnost našich dětí ve školských 
zařízeních města Ostravy II 

91 

05917/RM1418/86 RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 
obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. 

90 

05918/RM1418/86 RM_M 14 Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, bez svěření MOb v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava, v areálu VTP Ostrava - Pustkovec 

08 

05919/RM1418/86 RM_M 15 Návrh na souhlas se vstupem a vjezdem 
na pozemky ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
za účelem provedení likvidace černé skládky 
pro společnost OZO Ostrava s.r.o. 

08 

05920/RM1418/86 RM_M 16 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 
SMO v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
a návrh na uzavření nájemní smlouvy 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

08 

05921/RM1418/86 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 
NN a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 
a.s. 

08 

05922/RM1418/86 RM_M 18 Návrh na zřízení věcného břemene, zrušení bodu 
usnesení a uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro oprávněné: Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s. 

08 
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05923/RM1418/86 RM_M 19 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
GasNet, s.r.o., jako oprávněným a Povodím Odry, 
státním podnikem, jako investorem 

08 

05924/RM1418/86 RM_M 20 Souhlas s podnájmem bytů v domech na ul. Horní 
č. 3031/98 a č.3036/108, Ostrava - Bělský Les 

08 

05925/RM1418/86 RM_M 21 Návrh dodatků k nájemním smlouvám v domech 
na ul. Horní 3037/110, Ostrava Bělský Les 
a ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava 

08 

05926/RM1418/86 RM_M 22 Návrh na záměr města propachtovat pozemky 
v k. ú. Hrabová a k. ú. Svinov 

08 

05927/RM1418/86 RM_M 23 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Proskovice a v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
obec Ostrava 

08 

05928/RM1418/86 RM_M 24 Návrh na záměr města prodat část pozemku 
v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti 
pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s. (SOM) 

08 

05929/RM1418/86 RM_M 25 Návrh na záměr města nedarovat a návrh na záměr 
města prodat nemovité věci v k. ú. Pudlov, 
obec Bohumín, návrh na záměr města prodat 
nemovitou věc v k. ú. Radvanice a v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 

08 

05930/RM1418/86 RM_M 26 Návrh prodat stožár veřejného osvětlení 
na Sokolské tř. v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

05931/RM1418/86 RM_M 27 Návrh města prodat stožárovou trafostanici 
OS 9451 Svinov Vodárna Dubí, v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 

08 

05932/RM1418/86 RM_M 28 Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému 
obvodu Slezská Ostrava a návrh na schválení 
Dodatku č. 11 ke zřizovací listině právnické osoby 
Čtyřlístek, příspěvková organizace 

08 

05933/RM1418/86 RM_M 29 Návrh koupit a přijmout darem nemovité věci 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

05934/RM1418/86 RM_M 30 Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 
příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava - aktualizace účetního stavu 
majetku ke dni 31.12.2016 

08 

05935/RM1418/86 RM_M 31 Návrh dílčí inventarizační komise na rozhodnutí 
o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku 
statutárního města Ostravy 

08 

05936/RM1418/86 RM_M 32 Návrh na záměr pronájmu části pozemku 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

05937/RM1418/86 RM_M 37 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti 
pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s. (SOM) 

08 
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05938/RM1418/86 RM_M 1 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
příkazní na provádění stálého technického dozoru 
stavebníka a koordinátora BOZP pro stavbu 
org. č. 8148 „Přístavba IVC Slezská Ostrava“ 
ev. č. 2524/2014/OI/LPO 

05 

05939/RM1418/86 RM_M 5 Žádost vlastníků nemovitostí na ul. Střádalů 
v Ostravě - Kunčičkách žádajících přednostní 
zařazení veřejné prospěšné stavby „Přestavba 
tělesa a prodloužení ulice Střádalů v úseku 
Vratimovská – Lihovarská“ do plánu investic 
města 

05 

05940/RM1418/86 RM_M 35 Návrh na uzavření Dohody o ukončení smluvního 
vztahu se společností SHB, akciová společnost pro 
stavbu „Cyklostezka L,I - Družstevní, Při Odře“ 
z důvodu nedosažení ekonomického a účelného 
řešení stavby 

05 

05941/RM1418/86 RM_M 46 Návrh Dohody o ukončení smluvního vztahu 
založeného smlouvou o dílo a smlouvou mandátní 
č. 0983/2012/OI/LPO ze dne 26.03.2012 

05 

05942/RM1418/86 RM_M 47 Návrh na vyčlenění 2. etapy stavby 
„Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, 
Petřvaldská – oblast Slezská Ostrava, 
Michálkovice“ v k. ú. Michálkovice a Slezská 
Ostrava ze souboru projektů schválených 
Meziresortní komisí k financování z Programu 
revitalizace Moravskoslezského kraje pod názvem 
„Sanace a rekonstrukce kanalizace na území 
negativně ovlivněném hornickou činností 
na katastru města Ostravy“ 

05 

05943/RM1418/86 RM_M 48 Návrh na vyčlenění staveb „Rekonstrukce 
kanalizace ul. Cihelní” a „Rekonstrukce 
kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého” 
v k. ú. Moravská Ostrava ze souboru projektů 
schválených Meziresortní komisí k financování 
z Programu revitalizace Moravskoslezského kraje 
pod názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizace 
na území negativně ovlivněném hornickou 
činností na katastru města Ostravy” a zařazení 
finančních prostředků do rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2017 a rok 2018 

05 

05944/RM1418/86 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu 
funkce technického dozoru stavebníka pro akci 
„Rekonstrukce VO oblast Prokopská” v městském 
obvodě Slezská Ostrava, ORG 4321. 

05 

05945/RM1418/86 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Demolice části objektu - garáže 
Muglinovská”, poř. č. 019/2017 

05 
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05946/RM1418/86 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a stavba 
vodovodu, dostavba kanalizace v lokalitě 
Ječmínkova (PD+AD)”, poř. č. 198/2016 

05 

05947/RM1418/86 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Cyklotrasa P – průchodnost  
Starobní, Provaznická, Dr. Martínka”, 
poř. č. 214/2016 

05 

05948/RM1418/86 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce ul. Českobratrská 
(vodovod, kanalizace a komunikace) - 
TDS+BOZP”, poř. č. 021/2017 

05 

05949/RM1418/86 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Multifunkční parkovací dům 
u MNO - DÚR a IČ”, poř. č. 237/2016 

05 

05950/RM1418/86 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Příprava vodohospodářských 
staveb - IČ”, poř. č. 22/2017 

05 

05951/RM1418/86 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Nová radnice - trafostanice”, 
poř. č. 12/2017 

05 

05952/RM1418/86 RM_VZ 14 Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast 
Prokopská”, poř. č. 20/2017 

05 

05953/RM1418/86 RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Budova Nové radnice - 
klimatizace (PD a IČ)”, poř. č. 17/2017 

05 

05954/RM1418/86 RM_VZ 16 Veřejná zakázka „Dostavba dešťové kanalizace 
v ul. Thomayerova (PD+AD)”, poř. č. 011/2017 

05 

05955/RM1418/86 RM_M 42 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů 
na rok 2017 dotčeným obvodům za součinnost 
poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb zeleně 
projektů „Izolační zeleň města Ostrava” 

38 

05956/RM1418/86 RM_M 8 Zapojení statutárního města Ostravy do kampaně 
„Hodina Země” v roce 2017 

80 

05957/RM1418/86 RM_M 9 Uspořádání 19. ročníku setkání opatrovníků 
útulkových psů v Ostravě 

80 

05958/RM1418/86 RM_M 38 Projekt pro zjištění míry podílu biologicky 
rozložitelných odpadů z přípravy jídel z kuchyní 
a stravoven ve vybraných školských zařízeních 
a pro zjištění možnosti podpory statutárního města 
Ostravy pro jejich omezování. 

80 

05959/RM1418/86 RM_M 36 Úprava rozpočtu r. 2017 07 
05960/RM1418/86 RM_M 33 Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o digitalizaci 

s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou 
26 

05961/RM1418/86 RM_M 34 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválií 
s Ostravským muzeem na výstavu 

26 

05962/RM1418/86 RM_M 3 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 
města formou elektronické aukce 

84 

05963/RM1418/86 RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu 
kruhového objezdu před budovou Radnice města 
Ostravy 

84 

05964/RM1418/86 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Provozování veřejných toalet 
a úklid místností - Terminál Hranečník”, 
poř. č. 037/2017 

84 
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05965/RM1418/86 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 
zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Ostravy 
zařazených do magistrátu města Ostravy 

36 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Revitalizace zeleně Karolina”, 
poř. č. 46/2017 

84 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál  

  
Název zn.předkl.  

 RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města 
č. 05736/RM1418/83 ze dne 14. 2. 2017 

08 

  
RM_M 0 
Schválení programu 86. sch ůze rady m ěsta konané dne 14.03.2017 
  
Usnesení číslo: 05896/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 86. schůze rady města konané dne 14.03.2017 

  
 

RM_VH 4 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Sportovní 
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05897/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Ostrava, Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČO: 25385691, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s odstoupením Jindřicha Středuly a Ing. Petra Pivody, MBA, z funkce člena dozorčí rady 

obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., a zánikem jejich 
funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) volí 
  

do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., místo osob uvedených v bodu 1) tohoto usnesení 

doc. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jindřicha Středulu, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
3) schvaluje 
  

členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., o 33 941 000 Kč, a to nepeněžitým vkladem jediného společníka statutárního 
města Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní spole čnosti 
Ostravské výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05898/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava, Černá 
louka 3235, PSČ 702 00, IČO 25399471 jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2017 a parametrů motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské výstavy, a.s., 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podnikatelský plán na rok 2017 společnosti Ostravské výstavy, a.s., 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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3) určuje 
  

a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 
Ostravské výstavy, a.s., pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské výstavy, a.s., 
a předsedou představenstva dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské výstavy, a.s., 
a místopředsedou představenstva dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  

dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské výstavy, a.s., 
a členem představenstva dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
7) ukládá 
  

předsedovi představenstva společnosti Ostravské výstavy, a.s., 
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Karel Burda, T: 30.06.2018
 předseda představenstva 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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_VH 2 
Výkon p ůsobnosti valné h romady obchodní spole čnosti Ostravské 
městské lesy a zele ň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05899/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
45 

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

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2017 a parametrů motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, 
s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podnikatelský plán na rok 2017 společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) určuje 
  

a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o., a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

jednateli společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 30.06.2018
 jednatel společnosti 
  

 



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_VH 3 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05900/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 
Ostrava, IČO: 25911368, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

odstoupení Jindřicha Středuly z funkce člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 
a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) volí 
  

do funkce člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., místo osoby uvedené 
v bodu 1) tohoto usnesení 

Ing. Ivo Furmančíka, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
3) schvaluje 
  

členu dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 

 
RM_M 40 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Švýcarska (Curyc h) ve dnech 
11.-16.02.2017 
  
Usnesení číslo: 05901/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 05656/RM1418/82 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
p.o., do Švýcarska (Curych) ve dnech 11.-16.02.2017 

 



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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RM_M 13 
Udělení p ředchozího souhlasu k uzav ření smlouvy o spolupráci mezi 
statutárním m ěstem Ostrava – městským obvodem Poruba a Asociací 
TRIGON o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 05902/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava –
městským obvodem Poruba a Asociací TRIGON o.p.s., se sídlem Skautská 1045/3, 708 00 
Ostrava-Poruba, IČ: 270 27 686, dle ust. čl. 7, odst. (9) písm. c) obecně závazné vyhlášky 
města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
dle důvodové zprávy 

  
 

RM_M 41 
Příprava a podání žádosti o dotaci na projekt „Ozdrav né pobyty pro d ěti 
do 6 let v ěku v MOb Nová B ělá 2017” v rámci programu 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 05903/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy a s podáním žádosti o účelovou dotaci na projekt „Ozdravné pobyty 
pro děti do 6 let věku v MOb Nová bělá 2017” v rámci programu „Příspěvky na ozdravné 
pobyty (ŽPZ/04/2016)” vyhlášeného Moravskoslezským krajem 

  
2) žádá 
  

městský obvod Nová Bělá 
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti  o dotaci a všech 
jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami dotačního 
programu „Příspěvky na ozdravné pobyty” v rámci Moravskoslezského kraje, v případě, 
že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o účelovou dotaci 
uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Lumír Bahr, T: 01.09.2017
 starosta městského obvodu Nová Bělá 
  

 



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 12 
Návrh na vy řazení majetku statutárního m ěsta Ostravy v užívání 
Městské policie Ostrava prodejem formou zápo čtu 
  
Usnesení číslo: 05904/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení a prodeji nákladního přívěsu pořízeného v roce 2004 formou zápočtu  firmě 
Autodružstvo Podbabská, Pod Paťankou 217/1, 16 000 Praha 6, IČ: 48030325, za konečnou 
cenu 10 000,- Kč včetně DPH stanovenou znaleckým posudkem č. 217155569 
ze dne 28.02.2017 

MP0000059644      nákladní přívěs Paragan PG16-20 GPZ1GAPA RZ 2T25348    
PC 170 765,- Kč  

  
 

RM_M 43 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Mgr. Kate řiny Šebestové, 
náměstkyn ě primátora, do Polska (Wroclaw) ve dnech 21.-22.03. 2017 
  
Usnesení číslo: 05905/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Polska 
(Wroclaw) ve dnech 21.-22.03.2017 za účelem účasti na 10. zasedání česko-polské pracovní 
skupiny pro ochranu ovzduší  

  
2) schvaluje 
  

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

  
3) ukládá 
  náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové                                                             

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 18.04.2017
 vedoucí kanceláře primátora 



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 11 
Zpráva o činnosti komisí rady m ěsta za II. pololetí roku 2016 v č. návrhu 
na personální zm ěnu v komisi pro sport a volný čas rady m ěsta 
  
Usnesení číslo: 05906/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o činnosti komisí rady města za II. pololetí roku 2016 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) bere na vědomí 
  

rezignaci Bc. Martina Bednáře, datum narození: xxxxxxxxx, bytem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na funkci člena komise pro sport a volný čas rady města 
dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) jmenuje 
  

do funkce člena komise pro sport a volný čas rady města místo osoby uvedené v bodu 2) tohoto 
usnesení pana Dobroslava Vlčka, datum narození: xxxxxxxxxxxx, bytem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města na vědomí zprávu o činnosti komisí RM za rok 2016 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
 

 

 

 

 

 



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 45 
Pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, pot řebné pro realizaci stavby 
„Mimoúrov ňová k řižovatka Mariánskohorská a propoj ení s ul. Sokola 
Tůmy“ – zrušení provedeného vyvlastn ění, další postup 
  
Usnesení číslo: 05907/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

nepodat odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta 
a stavebního řádu č. j. SMO/050382/17/ÚHAaSŘ/Re, sp. zn. S-SMO/300804/16/ÚHAaSŘ, 
kterým bylo rozhodnuto tak, že se rozhodnutím Magistrátu města Opavy ze dne 17.10.2011 
provedené vyvlastnění v rozsahu spoluvlastnického podílu k pozemkům v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy zrušuje, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 44 
ITI ostravské aglomerace - výzvy nositele ITI k p ředkládání 
projektových zám ěrů a harmonogram výzev 
  
Usnesení číslo: 05908/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text výzvy pro vyhlášení 6. výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 ITI 
ostravské aglomerace „Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, 
řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí 
pro uplatnění na trhu práce“ zaměřenou na infrastrukturu základních škol ve vazbě na výzvu 
č. 66 Řídícího orgánu IROP „Infrastruktura pro vzdělávání – Integrované projekty ITI“, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

text výzvy pro vyhlášení 7. výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 ITI 
ostravské aglomerace „Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, 
řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí 
pro uplatnění na trhu práce“ zaměřenou na infrastrukturu středních a vyšších odborných  škol 
ve vazbě na výzvu č. 66 Řídícího orgánu IROP „Infrastruktura pro vzdělávání – Integrované 
projekty ITI“, 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) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

1. vyhlásit 6. výzvu k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 ITI ostravské 
aglomerace „Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, 
řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí 
pro uplatnění na trhu práce“ zaměřenou na infrastrukturu základních škol ve vazbě 
na výzvu č. 66 Řídícího orgánu IROP „Infrastruktura pro vzdělávání – Integrované 
projekty ITI“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

2. vyhlásit 7. výzvu k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 ITI ostravské 
aglomerace „Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, 
řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí 
pro uplatnění na trhu práce“ zaměřenou na infrastrukturu středních a vyšších odborných 
škol ve vazbě na výzvu č. 66 Řídícího orgánu IROP „Infrastruktura pro vzdělávání –
Integrované projekty ITI“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.03.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_VZ 2 
Schválení p řípravy projektu „Rekonstrukce tramvajových most ů 
na ul. Výškovická” ke spolufinancování z externích zdroj ů a návrhu 
zadání ve řejné zakázky malého rozsahu s uzav řením Smlouvy 
na zajišt ění služeb týkající se vybraných p říloh žádosti o dotaci 
  
Usnesení číslo: 05909/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava” 
s předpokládaným spolufinancováním z prostředků EU / státního rozpočtu v rámci 
programového období 2014-2020 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění služeb 
pro projekt „Rekonstrukce tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava” se zpracovatelem 
(příkazníkem): ProFaktum, s. r. o., sídlo: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, 
IČO: 28568087, za cenu nejvýše přípustnou 93 000,- Kč bez DPH 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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3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
− s n i ž u j e účelová rezerva ORJ 300 

§  3636,  pol. 5901, ÚZ 3636   o 113 tis. Kč 

− z v y š u j í  běžné výdaje ORJ 300 
§ 2212, pol. 5166, ÚZ 3636   o 113 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje  
zajistit úkony spojené s přípravou žádosti o dotaci k projektu uvedeném v bodě 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
6) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu 
zajistit úkony spojené s investiční přípravou a financováním realizace v rámci specifikace 
nároků na rozpočet statutárního města Ostravy projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.10.2017
 vedoucí odboru investičního 
  

 
 

 

 

 

 



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 18/74 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka „Aktualizace SEAP/SECAP, provedení monitorovací 
bilance emisí (MEI)”, po ř. č. 8/2017 
  
Usnesení číslo: 05910/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek k veřejné 
zakázce malého rozsahu „Aktualizace SEAP/SECAP, provedení monitorovací bilance emisí 
(MEI)”, poř. č. 8/2017 ve složení: 

členové: 
Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje 
Mgr. Jiří Hudec       - odbor strategického rozvoje 
Ing. Eva Seborská   - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci: 
Mgr. Kateřina Bonito           - odbor strategického rozvoje 
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.  - odbor strategického rozvoje 
Ing. Tomáš Smolík              - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 6 
Návrh na poskytnutí investi čního p říspěvku právnické osob ě 
Městská nemocnice Ostrava, p. o., ve výši 3 200 000,-  Kč na odstran ění 
havarijního stavu vzduchotechnického za řízení 4 opera čních sál ů 
  
Usnesení číslo: 05911/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, 
ve výši   3 200 000,- Kč na odstranění havarijního stavu vzduchotechnického zařízení 
pro 4 operační sály  dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 
rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol.5901, ORJ 120                                                                        o      3 200   tis. Kč 
- zvýší 
investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
na § 3522, pol. 6351, org. 4241, ORJ 170                                                      o       3 200  tis. Kč 

  
3) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele právnické osobě  Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                                                    o       3 200  tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 
tohoto usnesení            

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 7 
Plány činností p říspěvkových organizací v oblasti sociální pé če 
a zdravotnictví na rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05912/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

plány činností příspěvkových organizací v oblasti sociální péče a zdravotnictví na rok 2017 
dle příloh č. 1 - 11 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 
  

ředitelům příspěvkových organizací 
zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 
sociální péče a zdravotnictví pro rok 2017 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.12.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 2 
Návrh dohody o ukon čení výkonu p ěstounské pé če v zařízení 
pro výkon p ěstounské pé če 
  
Usnesení číslo: 05913/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx., rok narození xxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o ukončení výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské 
péče, ul. Uhrova 23/107, Ostrava-Heřmanice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 39 
Aktualizace transforma čních plán ů pobytových sociálních služeb 
poskytovaných p říspěvkovou organizací Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05914/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 02802/RM1418/41 
k usnesení č. 05774/RM1418/84 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

aktualizaci transformačních plánů Domova Barevný svět, Domova na Liščině 
a Domova Jandova příspěvkové organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 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. 

Strana 21/74 

RM_M 4 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Ing. Zby ňka Pražáka, Ph.D., 
náměstka primátora, do Špan ělska (Barcelona) ve dnech 09.–13.02.2017  
  
Usnesení číslo: 05915/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 05540/RM1418/80 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, 
do Španělska (Barcelona) ve dnech 09.-13.02.2017 

  
 

RM_M 10 
Dohoda o plné moci pro projekt Klí če pro budoucnost našich d ětí 
ve školských za řízeních m ěsta Ostravy II 
  
Usnesení číslo: 05916/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 05116/RM1418/74 
k usnesení č. 04974/RM1418/72 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o plné moci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 2 
Projednání vybraných bod ů řádné valné hromady obchodní spole čnosti 
KIC Odpady, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05917/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na valné hromadě obchodní společnosti 
KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, 
IČO 285 64 111, hlasovat: 



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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A. PRO schválení v bodech číslo 7 až 12: 

7. Obměna členů dozorčí rady - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

8. Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých nových členů dozorčí rady - dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu 

9. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou 
a   osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 dle - přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

10. Řádná účetní závěrka za rok 2016 - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

11. Naložení s hospodářským výsledkem za rok 2016 - dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

12. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 
za rok 2016 -  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

B. BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Šebestová, T: 27.03.2017
 náměstkyně primátora 
  

 
RM_M 14 
Návrh na prohlášení o z řízení služebnosti k pozemk ům ve vlastnictví 
statutárního m ěsta Ost ravy, bez sv ěření MOb v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava, v areálu VTP Ostrava - Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 05918/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit ve prospěch každého vlastníka  pozemku parc. č. 4685/24 v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému 
obvodu Pustkovec (Panující pozemek) právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě, a to: 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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− dešťové kanalizační stoky DN 200 jejímž obsahem je povinnost vlastníka pozemků 
parc. č. 4685/59 a parc. č. 4684/1 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, trpět v těchto pozemcích 
zřízení, provozování a údržbu kanalizační stoky DN 200  v rozsahu daném geometrickým 
plánem č. 5668-10a/2017 vyhotoveným pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v roce 2017   

− kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 1 ks sloupu veřejného osvětlení a rozvaděče 
SPR V7, jejímž obsahem je povinnost vlastníka  pozemků parc. č. 4685/59 
a parc. č. 4685/63 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, trpět v těchto pozemcích zřízení, 
provozování a údržbu kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 1 ks sloupu veřejného 
osvětlení a rozvaděče SPR V7 v rozsahu daném geometrickým plánem č. 5668-10b/2017 
vyhotoveným pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v roce 2017 

dle přílohy č. 2  předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na souhlas se vstupem a vjezdem na pozemky ve  vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  
za účelem provedení likvidace černé skládky pro spole čnost 
OZO Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05919/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem a vjezdem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3461 - zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 3463/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3463/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/36 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/37 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení likvidace černé skládky pro: 

OZO Ostrava s.r.o. 
se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava 
IČO 623 00 920 

v rámci stavby „Likvidace černé skládky v oblasti Nová Karolina” 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 16 
Návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 
k pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Moravská Ostrava , obec Ostrava, 
a návrh na uzav ření nájemní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
  
Usnesení číslo: 05920/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - umístění mostní 
konstrukce včetně 2 ks podpěr mostu na části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 3220/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56 
IČO: 65993390 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
a to parc. č. 3220/49 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1623 m2 v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (ul. Místecká) 

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
se sídlem: 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56 
IČO: 65993390 

za účelem jeho využití jako staveniště - přístup pro opravu mostní konstrukce včetně 2 podpěr 
mostu a pro chůzi pěších v rámci jednotlivých etap výstavby pro stavbu „Silnice I/56 Ostrava, 
most ev. č. 56 - 028.1”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 146 070,- Kč/ročně, na dobu 
určitou, nejpozději však do 31.12.2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 17 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního vedení NN a uzav ření smluv 
o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene k pozemk ům 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05921/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN  včetně rozpojovací skříně v pozemku: 

parc. č. 4471 - zahrada 
v k. ú. Slezská Ostrava, 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, Pikartská, Lesy České republiky” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
zřízení  a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně 
k části pozemku: 

parc. č. 4471 - zahrada 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

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

parc. č. 3216/4 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Radvanice, 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 4016/1 CONTSYSTEM, příp. NNk” 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc. č. 3216/4 - ostatní plocha, jiná plocha 
v  k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
podle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
5) souhlasí 
  

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

parc. č. 964/23 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 964/30 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Stará Plesná, 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, Karla Svobody, VMI Silesia, NNk” 

  
6) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 4x NN 0,4 kV k částem pozemků: 

parc. č. 964/23 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 964/30 - ostatní plocha, jiná plocha  
v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
podle přílohy č. 9 předloženého materiálu 
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RM_M 18 
Návrh na z řízení věcného b řemene, zrušení bodu usnesení a uzav ření 
smlouvy o z řízení věcného b řemene pro oprávn ěné: 
Česká telekomunika ční infrastruktura a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s . 
  
Usnesení číslo: 05922/RM1418/86 

(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 pozemkům: 

p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) zrušuje 
  bod 1) svého usnesení č. 00471/RM1418/10 ze dne 27.01.2015 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního 
kabelového vedení NN 230 V k pozemkům: 

parc. č. 778/3 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 791/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

a s investorem: 
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
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zastoupený 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 19 
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 Povodím Odry, státním podnikem, jako investorem 
  
Usnesení číslo: 05923/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene STL 
plynovodu dn 160 k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3410 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

a 

Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 708 90 021, jako investorem 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 20 
Souhlas s podnájmem byt ů v domech na ul. Horní č. 3031/98 
a č. 3036/108, Ostrava - B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 05924/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 22, ul. Horní č. 3031/98, Ostrava-
Bělský Les, 

mezi nájemcem xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,     
a podnájemcem xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

od 15.03.2017 na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 2, ul. Horní č. 3036/108, Ostrava-
Bělský Les,  

mezi nájemcem xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a podnájemcem xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu 
neurčitou od udělení souhlasu radou města, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 21 
Návrh dodatk ů k nájemním smlouvám v domech na ul. Horní 3037/110 , 
Ostrava B ělský Les a ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05925/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 1188/2015/MJ 
uzavřené dne 30.03.2015, ve znění dodatku č. 1, na pronájem bytu č. 5 v bytovém domě 
č. p. 3037 na ul. Horní  č. or. 110, Ostrava-Bělský Les, který je součástí pozemku 
parc. č. 126/11, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s nájemcem 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

na dobu určitou do 31.12.2017, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  ev. č. 1033/2016/MJ 
uzavřené   29.03.2016, na pronájem bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 875 
na ul. Pobialova č. or. 8, Moravská Ostrava, která je součástí pozemku  parc. č. 328, k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

na dobu určitou do 30.06.2017, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 22 
Návrh na zám ěr města propachtovat pozemky v k. ú. Hrabová 
a k. ú. Svinov 
  
Usnesení číslo: 05926/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města propachtovat pozemky: 

parc. č. 1899/9, orná půda, ZPF, o výměře      8 840 m² 
parc. č. 1899/3, orná půda, ZPF, o výměře      6 676 m²     
parc. č. 1884/1, orná půda, ZPF, o výměře    12 618 m² 
parc. č. 1884/2, orná půda, ZPF, o výměře     23 571 m²   
parc. č. 1882/2 jiná plocha, jiná komunikace, o výměře 923 m² 

o celkové vým ěře 52 628 m2 vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

za podmínek: 

− doba trvání pachtu neurčitá s výpovědní dobou 3 měsíce 
− pozemky budou využívány k zemědělskému obhospodařování -  kosení a sušení trávy, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) rozhodla 
  

o záměru města propachtovat pozemky 
parc. č. 2288/1, orná půda, ZPF, o výměře       17 127 m2, 
parc. č. 2280,    orná půda, ZPF, o výměře         5 799 m2, 

o celkové vým ěře 22 926 m2 oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

za podmínek: 

− doba trvání pachtu neurčitá s výpovědní dobou 1 rok 
− pozemky budou využívány k zemědělskému obhospodařování -  kosení a sušení trávy, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 23 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Proskovice 
a v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05927/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 556/2 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Proskovice 

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

  
2) souhlasí 
  

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

pozemek parc. č. 797/24 
pozemek parc. č. 797/26 

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

s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 832 v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-
Jih 

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

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 24 
Návrh na zám ěr města prodat část pozemku v obchodn ě 
podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov v e správ ě 
Spole čnosti pro využití letišt ě Ostrava - Mošnov, a.s. (SOM) 
  
Usnesení číslo: 05928/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00740/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města                                                                                                  

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku p. p. č. 822/66 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
o výměře 8437 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, která je dle geometrického plánu 
č. 1163-120/2016 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov v roce 2016 označená jako pozemek 
p. p. č. 822/184 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 33/74 

RM_M 25 
Návrh na zám ěr města nedarovat a návrh na zám ěr města prodat 
nemovité v ěci v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, návrh na zám ěr města 
prodat nemovitou v ěc v k. ú. Radvanice a v k. ú. Michálko vice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05929/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

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

− pozemek parc. č. 1500 
− pozemek parc. č. 1504 
− pozemek parc. č. 1506 
− část pozemku parc. č. 1501, o výměře 841 m2, dle geometrického plánu č. 933-103c/2015 

oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1501/1 

  
2) souhlasí 
  

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

− pozemek parc. č. 1500 
− pozemek parc. č. 1504 
− pozemek parc. č. 1506 
− část pozemku parc. č. 1501, o výměře 841 m2, dle geometrického plánu č. 933-103c/2015 

oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1501/1 

a s návrhem vyhradit si rozhodnutí kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
a to pozemek parc. č. 792/23 

a s návrhem vyhradit si rozhodnutí kdykoliv tento záměr zrušit 
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4) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to část 
pozemku p. p. č. 614/12, o výměře 46 m2, dle geometrického plánu č. 2025-57/2016 oddělena 
a nově označena jako pozemek p. p. č. 614/46 

a s návrhem vyhradit si rozhodnutí kdykoliv tento záměr zrušit 

  
5) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi                                                             

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 26 
Návrh prodat stožár ve řejného osv ětlení na Sokolské t ř. v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05930/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

prodat 1 ks ocelového stožáru BM 4 se svítidlem typu LED STELA LONG 36W umístěného 
na pozemku parc. č. 881/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.  ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

kupujícím                                                                                                                                        
         
− EXELEX  s.r.o., Blahoslavova 1537/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25898094, 

− xxxxxxxxxxxxx, narozený xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

− xxxxxxxxxxxxx, narozený xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, narozená xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

− xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, narozený xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

− xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, narozená xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

− xxxxxxxxxxxxxxxxx, narozený xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, narozená 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

− xxxxxxxxxxxxxxxxxx, narozený xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, narozená 
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xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

kromě xxxxxxxxxxxxxxxx, ostatní  zastoupeni Ing. Janem Fuxem MBA, narozeným 
xxxxxxxxxxxxxx, předsedou výboru společenství vlastníků domu  Sokolská tř. 1536/36 
na základě plné moci ze dne 09.02.2017 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 přiloženého materiálu 

  
 

RM_M 27 
Návrh m ěsta prodat stožárovou trafostanici OS 9451 Svinov V odárna 
Dubí, v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05931/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s prodejem stožárové trafostanice OS 9451 Svinov Vodárna Dubí, v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, 
na pozemku parc. č. 2498/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti MILNEA 
státní podnik v likvidaci, se sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 16304, 
IČO 000 16 187 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,  se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 40502, IČO 247 29 035 
za cenu obvyklou ve výši 53.373,- Kč, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 
s tím, že uvedená trafostanice v rámci předkupního práva bude nabídnuta společnosti MILNEA 
státní podnik v likvidaci, se sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 16304, 
IČO 000 16 187 

  
2) souhlasí 
  

s učiněním nabídky na využití předkupního práva na odkoupení  stožárové trafostanice 
OS 9451 Svinov Vodárna Dubí, v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, umístěné na pozemku parc. č. 2498/2 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava, společnosti MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem  Praha 6 - Řepy, 
Třanovského 622/11, PSČ 16304, IČO 000 16 187 
za cenu obvyklou ve výši 53.373,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 28 
Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu 
Slezská Ostrava a návrh na schválení Dodatku č. 11 ke zřizovací listin ě 
právnické osoby Čtyřlístek, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05932/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00734/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s odejmutím níže uvedených nemovitých věcí ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava 
v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a to: 

− pozemku parc. č. 1235/22 
− pozemku parc. č. 1235/24 

oba v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na schválení Dodatku č. 11 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014, právnické osoby 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 706 31 808, dle přílohy č. 2, kterým se příspěvkové organizaci předávají k hospodaření 
věci, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

− pozemek parc. č. 1235/22 
− pozemek parc. č. 1235/24 
− pozemek p. č. st. 1156 jehož součástí je budova s č. p. 107, rod. dům 
− pozemek p. p. č. 385/2 včetně trvalých porostů 
− budova s č. p. 107, rod. dům na pozemku p. č. st. 1156 
− vedlejší hospodářská budova včetně přípojky vody, přípojky plynu, přípojky kanalizace, 

BIO-ČOV, venkovní úpravy - zpevněné plochy, oplocení, vrátka, vrata na pozemku 
p. p. č. 385/2 
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a zároveň souhlasí s uzavřením Dodatku č. 11 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 29 
Návrh koupit a p řijmo ut darem nemovité v ěci v k. ú. Stará B ělá, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05933/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

− část pozemku parc. č. 2862, trvalý travní porost, o výměře 220 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/13, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2862, trvalý travní porost, o výměře 14 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/32, trvalý travní porost 

od vlastníka 
xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za sjednanou kupní cenu celkem 257.400,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2/3 předloženého materiálu. 

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 
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2) souhlasí 
  

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

− část pozemku parc. č. 3849/8, orná půda, o výměře 99 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/7, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3849/8, orná půda, o výměře 10 m2, dle téhož geometrického plánu 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/29, orná půda 

od vlastníka 
xxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za sjednanou kupní cenu celkem 109.000,00 Kč 

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

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
3) souhlasí 
  

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

− část pozemku parc. č. 2860, trvalý travní porost, o výměře 86 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/15, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2860, trvalý travní porost, o výměře 20 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/34, trvalý travní porost 

od vlastníka 
xxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za cenu obvyklou celkem 33.920,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4/3 předloženého materiálu 
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4) souhlasí 
  

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

− část pozemku parc. č. 2842, trvalý travní porost, o výměře 111 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/18, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2842, trvalý travní porost, o výměře 52 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/37, trvalý travní porost 

od podílových spoluvlastníků 
− xxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 
− xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 
− xxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(spoluvlastnický 

podíl ve výši 1/3) 

za cenu obvyklou celkem 52.160,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5/3 předloženého materiálu 

  
5) souhlasí 
  

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

− část pozemku parc. č. 2867, trvalý travní porost, o výměře 161 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/10, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2867, trvalý travní porost, o výměře 57 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/30, trvalý travní porost 

od podílových spoluvlastníků 
− xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 
− xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za cenu obvyklou celkem 69.760,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6/3 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. 

Strana 40/74 

6) souhlasí 
  

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

− část pozemku parc. č. 2832, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, 
dle geometrického plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/22, ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2832, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/42, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2832, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 4 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/44, 
ost. plocha, ost. komunikace 

od podílových spoluvlastníků 
− xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) 
− xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 3/4) 

za sjednanou kupní cenu celkem 17.600,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7/3 předloženého materiálu 

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
7) souhlasí 
  

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

− část pozemku parc. č. 2836, trvalý travní porost, o výměře 101 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/20, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2836, trvalý travní porost, o výměře 12 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/40, trvalý travní porost 

− část pozemku parc. č. 2836, trvalý travní porost, o výměře 3 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/41, trvalý travní porost 

od podílových spoluvlastníků 
− xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) 
− xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 3/8) 
− xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 3/8) 
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za sjednanou kupní cenu celkem 124.120,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8/4 předloženého materiálu 

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
8) souhlasí 
  

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

− část pozemku parc. č. 2866, trvalý travní porost, o výměře 800 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200b/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/11, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2866, trvalý travní porost, o výměře 130 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/31, trvalý 
travní porost 

− část pozemku parc. č. 2866, trvalý travní porost, o výměře 58 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/54, trvalý travní porost 

od podílových spoluvlastníků 
− xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 
− xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za sjednanou kupní cenu celkem 1.086.800,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 9/4 předloženého materiálu 

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
9) souhlasí 
  

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

− část pozemku parc. č. 2863, trvalý travní porost, o výměře 107 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/12, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2863, trvalý travní porost, o výměře 35 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/55, trvalý travní porost 

− část pozemku parc. č. 2864/18, trvalý travní porost, o výměře 151 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/14, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2864/18, trvalý travní porost, o výměře 14 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/33, trvalý 
travní porost 
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od podílových spoluvlastníků 
− xxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 3/6) 
− xxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 
− xxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 
− xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 

za sjednanou kupní cenu celkem 337.700,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 10/3 předloženého materiálu 

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
10) souhlasí 
  

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

− část pozemku parc. č. 3849/7, orná půda, o výměře 61 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/6, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3849/7, orná půda, o výměře 2 m2, dle téhož geometrického plánu 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/28, orná půda 

od vlastníka 
xxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za sjednanou kupní cenu celkem 69.300,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 11/3 předloženého materiálu 

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
11) souhlasí 
  

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

− část pozemku parc. č. 2840, trvalý travní porost, o výměře 550 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/2, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2840, trvalý travní porost, o výměře 381 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/38, trvalý 
travní porost 
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od vlastníka 
xxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za sjednanou kupní cenu celkem 931.000,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 12/3 předloženého materiálu 

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
12) souhlasí 
  

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

− pozemek parc. č. 3853/3, ost. plocha, ost. komunikace 
− pozemek parc. č. 3853/6, ost. plocha, ost. komunikace 
− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 58 m2, dle geometrického 

plánu č. 3274-200e/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/4, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 103 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/5, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 2 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/7, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 37 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/9, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 105 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/10, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 20 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/11, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3830/1, ost. plocha, silnice, o výměře 2 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3830/5, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200a/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/9, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 169 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3853/18, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 530 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/1, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m2, dle téhož 
geometrického pánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/8, ost. plocha, 
ost. komunikace 
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− část pozemku parc. č. 3853/15, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3853/15, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 33 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200d/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/21, 
ost. plocha, ost. komunikace 

od vlastníka 
Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 711, sídlo 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

a s návrhem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 13/4 předloženého materiálu 

  
13) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi                                                           
předložit návrh dle bodu 1) až 12) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 30 
Návrhy dodatk ů zřizovacích listin 25 p říspěvkových organizací 
zřízených statutárním m ěstem Ostrava - aktualizace ú četního stavu 
majetku ke dni 31.12.2016 
  
Usnesení číslo: 05934/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00628/17 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

návrhy na schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových  organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava, kterými se v souladu s ust. čl. 5 Směrnice č. 1/2009 „Zásady vztahů orgánů 
města k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava” na základě 
inventarizace majetku  ke dni 31.12.2016 aktualizuje účetní  stav svěřených nemovitých 
a movitých věcí  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Knihovna města 
Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině  ze dne 21.05.2014 právnické osoby 
Ostravské muzeum, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5  ke zřizovací listině  ze dne 21.05.2014 právnické osoby Divadlo loutek 
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Janáčkova 
filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Národní divadlo 
moravskoslezské, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Komorní scéna 
Aréna, příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 předloženého 
materiálu 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby 
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
10) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
11) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Dětské centrum 
Domeček, příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  
12) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Slunovrat, 
Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
13) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov 
pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 13 
předloženého materiálu 
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14) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby 
Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 předloženého 
materiálu 

  
15) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby 
Domov Korýtko, příspěvková organizace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  
16) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Magnolie, 
Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  
17) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby 
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

  
18) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov 
pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 předloženého 
materiálu 

  
19) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Sluníčko, 
Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 
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20) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek -
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

  
21) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 
času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 21 
předloženého materiálu 

  
22) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 
času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

  
23) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 
času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 23 předloženého 
materiálu 

  
24) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Dům dětí 
a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

  
25) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 10.09.2014 právnické osoby Firemní školka 
města Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 25 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. 

Strana 49/74 

26) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 25.05.2016 právnické osoby PLATO Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

  
27) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových 
organizací dle bodů 2) až 26)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai,                                   T: 05.04.2017 
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 31 
Návrh díl čí inventariza ční komise na rozhodnutí o neupot řebitelnosti 
a likvidaci movitého majetku statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05935/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku statutárního města Ostravy v celkové 
pořizovací ceně 125 806,00 Kč, na návrh dílčí inventarizační komise uvedeného v příloze č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

členy likvidační komise: 
Stanislav Tomeček - za odbor hospodářské správy 
Bc. Petr Mlýnek - za odbor hospodářské správy 
Jozefína Rucká - za odbor majetkový 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru hospodářské správy 
zajistit fyzickou likvidaci neupotřebitelného majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.04.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 32 
Návrh na zám ěr pronájmu části pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava  
  
Usnesení číslo: 05936/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
a to parc. č. 1899/42, orná půda o výměře 133 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Lužná), 
dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, a zároveň 
si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 37 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v obchodn ě 
podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve  správ ě 
Spole čnosti pro využití letišt ě Ostrava - Mošnov, a.s. (SOM) 
  
Usnesení číslo: 05937/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00736/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
včetně součástí a příslušenství, a to: 

− pozemek p. č. st. 452, jehož součástí je stavba č. p. 317 
− přípojku vody ke stavbě č. p. 317 
− část pozemku p. p. č. 822/66 o výměře 1482 m2, která je dle geometrického plánu č. 1152-

106/2016 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov, v roce 2016, označená jako 
pozemek p. p. č. 822/179 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

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

  
2) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 1 
Návrh n a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouv ě příkazní na provád ění 
stálého technického dozoru stavebníka a koordinátor a BOZP 
pro stavbu org. č. 8148 „P řístavba IVC Slezská Ostrava“ 
ev. č. 2524/2014/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 05938/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní č. 2524/2014/OI/LPO týkající výkonu technického 

dozoru tavebníka a koordinátora BOZP v rámci realizace stavby „Přístavba IVC 
Slezská Ostrava“ s příkazcem CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 
Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 48392928, kterým se upravuje 
výše odměny na částku 826.914,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 5 
Žádost vlastník ů nemovitostí na ul. St řádalů v Ostrav ě - Kunčičkách 
žádajících p řednostní za řazení veřejné prosp ěšné stavby „P řestavba 
tělesa a prodloužení ulice St řádalů v úseku Vratimovská – Lihovarská“ 
do plánu investic m ěsta 
  
Usnesení číslo: 05939/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost vlastníků nemovitostí na ulici Střádalů v Ostravě - Kunčičkách žádajících přednostní 
zařazení veřejné prospěšné stavby „Přestavba tělesa a prodloužení ulice Střádalů v úseku 
Vratimovská – Lihovarská“ do plánu investic města 

  
2) schvaluje 
  

odpověď odboru investičního Magistrátu města Ostravy, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru investičního  
odeslat odpověď dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 21.03.2017
 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 35 
Návrh na uzav ření Dohody o ukon čení smluvního vztahu se spole čností 
SHB, akciová spole čnost pro stavbu „Cyklostezka L,I - Družstevní, 
Při Odře“ z d ůvodu nedosažení ekonomického a ú čelného řešení 
stavby 
  
Usnesení číslo: 05940/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu se společností SHB, akciová společnost, 
se sídlem Mastná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO: 25324365, založeného smlouvou o dílo 
a smlouvou příkazní č. 1712/2015/OI/ZFUN ze dne 18.06.2015 pro stavbu „Cyklostezka L,I –
Družstevní, Při Odře“ z důvodu nedosažení ekonomického a účelného řešení stavby 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 46 
Návrh Dohody o ukon čení smluvního vztahu založeného smlouvou 
o dílo a smlouvou mandátní č. 0983/2012/OI/LPO ze dne 26.03.2012 
  
Usnesení číslo: 05941/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou 
mandátní č. 0983/2012/OI/LPO ze dne 26.03.2012 na zpracování projektové dokumentace 
pro územní řízení a stavební řízení na stavbu „Přednádraží Ostrava-Přívoz, 
Skladištní Jirská” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se zhotovitelem 
Ing. Igorem Sauerem, Klímkova 1631/15/, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 13436970 
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RM_M 47 
Návrh na vy členění 2. etapy stavby „Odkanalizování ul. Šmilovského,  
Sládečkova, Pet řvaldská – oblast Slezská Ostrava, Michálkovice“ 
v k. ú. Michálkovice a Slezská Ostrava ze souboru projekt ů schválených 
Meziresortní komis í k financování z Programu revitalizace 
Moravskoslezského kraje pod názvem „Sanace a rekons trukce 
kanalizace na území negativn ě ovlivn ěném hornickou činností 
na katastru m ěsta Ostravy“ 
  
Usnesení číslo: 05942/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 7460/95 ze dne 28.04.2009 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

investičnímu odboru MMO vyčlenění 2. etapy stavby „Odkanalizování ul. Šmilovského, 
Sládečkova, Petřvaldská – oblast Slezská Ostrava, Michálkovice“ v k. ú. Michálkovice 
a Slezská Ostrava ze souboru projektů schválených Meziresortní komisí k financování 
z Programu revitalizace Moravskoslezského kraje pod názvem „Sanace a rekonstrukce 
kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ 

  
 

RM_M 48 
Návrh na vy členění stave b „Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní” 
a „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valcha řská a Gorkého” 
v k. ú. Moravská Ostrava ze souboru projekt ů schválených Meziresortní 
komisí k financování z Programu revitalizace Moravs koslezského kraje 
pod názvem „ Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativn ě 
ovlivn ěném hornickou činností na katastru m ěsta Ostravy” a za řazení 
finan čních prost ředků do rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
pro rok 2017 a rok 2018 
  
Usnesení číslo: 05943/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

investičnímu odboru MMO vyčlenění staveb „Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní” 
a „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého” v k. ú. Moravská 
Ostrava, ze souboru projektů schválených Meziresortní komisí k financování z Programu 
revitalizace Moravskoslezského kraje pod názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území 
negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy” a zařazení finančních 
prostředků do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 a rok 2018 na základě 
doporučení OVAK a.s. a Ostravských komunikací, a.s.  
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RM_VZ 3 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
příkazní na zajišt ění výkonu funkce technického dozoru stavebníka 
pro akci „Rekonstrukce VO oblas t Prokopská” v m ěstském obvod ě 
Slezská Ostrava, ORG 4321. 
  
Usnesení číslo: 05944/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu 
funkce technického dozoru stavebníka pro akci „Rekonstrukce VO oblast Prokopská” 
v městském obvodě Slezská Ostrava, ORG 4321, za cenu nejvýše přípustnou 237 700,- Kč 
bez DPH, mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451 a společností: 

PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/4, 712 00 Ostrava, IČO: 27767931 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Demolice části objektu - garáže Muglinovská”, 
poř. č. 019/2017 
  
Usnesení číslo: 05945/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na  realizaci 
stavební akce „DEMOLICE ČÁSTI OBJEKTU GARÁŽÍ V OSTRAVĚ, k. ú. MORAVSKÁ 
OSTRAVA, NA POZEMKU Č.3719“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

DEMONTSTAV s.r.o. 
se sídlem: Zengrova 630/83, 703 00 Ostrava 
IČO: 27812791 

za cenu nejvýše přípustnou 549.000,00 Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce a stavba vodovodu, dosta vba 
kanalizace v lokalit ě Ječmínkova (PD+AD)”, po ř. č. 198/2016 
  
Usnesení číslo: 05946/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektových dokumentací a výkon autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce a stavba 
vodovodu v lokalitě Ječmínkova a dostavba kanalizace v lokalitě Ječmínkova”, v k. ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se  společností: 

HydroIdea s.r.o. 
se sídlem: Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov 
IČO: 02929368 

za cenu nejvýše přípustnou 879 000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, 
Dr. Martínka”, po ř. č. 214/2016 
  
Usnesení číslo: 05947/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 05440/RM1418/78 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, na realizaci stavby „Cyklotrasa P -
průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka“ v  k. ú. Vítkovice a Hrabůvka, 
obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 5: 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 
se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 64610225 

za cenu nejvýše přípustnou 11.950.249,13 Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace 
a komunikace) - TDS+BOZP”, po ř. č. 021/2017 
  
Usnesení číslo: 05948/RM1418/86 

(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 „Rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku 
Nádražní – Sokolská třída, část 1. - ul. Českobratrská“ v k. ú. Moravská Ostrava, 
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 789.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Multifunk ční parkovací d ům u MNO - DÚR a IČ”, 
poř. č. 237/2016 
  
Usnesení číslo: 05949/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 05520/RM1418/79 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na vypracování projektové dokumentace 
pro územní řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného 
územního rozhodnutí pro stavbu „Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice 
Ostrava p.o.” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou 
nabídku pod poř. č. 2: 
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KANIA a.s. 
se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava 
IČO: 26817853 

za cenu nejvýše přípustnou 1.840.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „P říprava vodohospodá řských staveb - IČ”, 
poř. č. 22/2017 
  
Usnesení číslo: 05950/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na komplexní 
výkon inženýrské činnosti včetně odborného technického dozoru stavebníka 
na vodohospodářských stavbách statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
se sídlem: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 1.738.834,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „Nová radnice - trafostanice”, po ř. č. 12/2017 
  
Usnesení číslo: 05951/RM1418/86 

(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 
„Trafostanice TS1 a TS2 za domem č. p. 1830, Nová radnice“ v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, dle předloženého materiálu 
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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. Dalibor Karásek - 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. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

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

náhradníci: 
1. Ing. František Kolařík - člen ZM 
2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 
3. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 
4. Ing. Dalibor Karásek - 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: 30.06.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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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: 30.06.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast Prokopská”, po ř. č. 20/2017 
  
Usnesení číslo: 05952/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Rekonstrukce VO oblast Prokopská” v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o. 
se sídlem: Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava 
IČO: 25395521 

za cenu nejvýše přípustnou 2.754.247,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 15 
Veřejná zakázka „Budova Nové radnice - klimatizace (PD a I Č)”, 
poř. č. 17/2017 
  
Usnesení číslo: 05953/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na  vypracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby 
včetně výkonu inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu 
„Budova Nové radnice - klimatizace” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 
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Středisko speciálních činností, spol. s r.o. 
se sídlem: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava 
IČO: 41033515 

za cenu nejvýše přípustnou 646.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 16 
Veřejná zakázka „Dostavba deš ťové kanalizace v ul. Thomayerova 
(PD+AD)”, po ř. č. 011/2017 
  
Usnesení číslo: 05954/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na  provedení 

průzkumných prací, vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí, projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby vč. vypracování Plánu BOZP, soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a položkových rozpočtů a dále výkon občasného 
autorského dozoru po dobu realizace stavby „Dostavba dešťové kanalizace 
v ul. Thomayerova“, k. ú. Zábřeh, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností: 

BAD spol. s.r.o. 
se sídlem: Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava 
IČO: 44739508 

za cenu nejvýše přípustnou 610.000,00 Kč bez DPH 

  
 

RM_M 42 
Poskytnutí ú čelových neinvesti čních transfer ů na rok 2017 dot čeným 
obvod ům za sou činnost poskytnutou v rámci monitor ingu výsadeb 
zeleně projekt ů „Izola ční zeleň města Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 05955/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03251/RM1418/48 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o poskytnutí účelových neinvestičních transferů na rok 2017 dotčeným obvodům dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu v celkové výši 93 600 Kč na refundaci mzdových nákladů, nákladů 
na pohonné hmoty či nákladů na externí služby, vše v souvislosti s monitoringem výsadeb 
zeleně projektů „Izolační zeleň města Ostrava” 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

− snižují běžné výdaje 

ORJ 300 § 3745, pol. 5169                                   o 96 tis. Kč 

u města Ostravy: 

− zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG  505                   o 33 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG  522                   o 10 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG  519                   o  5  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG  523                   o  4  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG  509                   o  1  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG  504                   o  8  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG  507                   o  7  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG  521                   o  1  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG  510                   o  5  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG  514                   o  6  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG  503                   o  5  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG  502                   o 11 tis. Kč 
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u městského obvodu Poruba  

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG  505                                   o 33 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx                                                    o 33 tis. Kč   

u městského obvodu Svinov 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG  522                                   o 10 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx                                                    o 10 tis. Kč   

u městského obvodu Martinov 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG  519                                   o 5 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx                                                    o 5 tis. Kč   

u městského obvodu T řebovice 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG  523                                   o 4 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx                                                   o 4 tis. Kč   

u městského obvodu Pustkovec 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG  509                                  o 1 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx                                                   o 1 tis. Kč  
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u městského obvodu Ostrava - Jih  

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG  504                                   o 8 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx                                                    o 8 tis. Kč   

u městského obvodu Vítkovice 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG  507                                   o 7 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx                                                    o 7 tis. Kč  

u městského obvodu Hrabová 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG  521                                   o 1 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx                                                    o 1 tis. Kč  

u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG  510                                  o 5 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx                                                   o 5 tis. Kč  

u městského obvodu Nová Ves 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG  514                                   o 6 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx                                                    o 6 tis. Kč  
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u městské ho obvodu Slezská Ostrava  

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG  503                                  o 5 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx                                                   o 5 tis. Kč  

u městského obvodu Moravská Ostrava a P řívoz 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG  502                                    o 11 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx                                                     o 11 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 8 
Zapojení statutárního m ěsta Ostravy do kampan ě „Hodina Zem ě” 
v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 05956/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zapojení statutárního města Ostravy do kampaně „Hodina Země” dne 25.03.2017 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) vyzývá 
  

městské obvody a městské organizace k zapojení do kampaně „Hodina Země” v roce 2017 
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3) ukládá 
  

vedoucímu odboru hospodářské správy 
zajistit zhasnutí osvětlení radniční věže dne 25.03.2017 v době od 20:30 do 21:30 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.03.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 
oznámit zapojení statutárního města Ostravy do kampaně „Hodina Země” v roce 2017 jejímu 
koordinátorovi 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 24.03.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 9 
Uspo řádání 19. ro čníku setkání opatrovník ů útulkových ps ů v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 05957/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s uspořádáním 19. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě dne  24.06.2017 
v areálu Útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru ochrany životního prostředí                                                                            
zabezpečit konání 19. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 24.06.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 38 
Projekt pro zjišt ění míry podílu biologicky rozložitelných odpad ů 
z přípravy jídel z kuchyní a stravoven ve vybraných ško lských 
zařízeních a pro zjišt ění možnosti podpory statutárního m ěsta Ostravy 
pro jejich omezování 
  
Usnesení číslo: 05958/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o provedení projektu pro zjištění míry podílu biologicky rozložitelných odpadů z přípravy jídel 
z kuchyní a stravoven ve vybraných školských zařízeních a pro zjištění možnosti podpory 
statutárního města Ostravy pro jejich omezování 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí neinvestičního transferu městskému obvodu Poruba ve výši 1.000.000 Kč 
na provedení  projektu ve vybraných školských zařízeních městského obvodu Poruba 
za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

− snižují se běžné výdaje 
§ 3722, pol. 5169, ORJ 190 ……………………………………. o 1.000 tis. Kč 

− zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORG 505, ORJ 120 ………..………. o 1.000 tis. Kč 

u městského obvodu Poruba: 

− zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 505 ……………………………. o 1.000 tis. Kč 

− zvyšují se běžné výdaje 
§ 372x, pol. 51xx, ÚZ 93…………………………………………. o 1.000 tis. Kč 
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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 36 
Úprava rozpo čtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 05959/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Lhotka ve výši 400 tis. Kč na zpracování projektových dokumentací na akce v městském 
obvodě Lhotka dle bodu C.2. důvodové zprávy 

b) Petřkovice ve výši 2 500 tis. Kč na opravu opěrných zídek a opěrných břehů 
Ludgeřovického potoka 

  
2) souhlasí 
  

s převodem peněžních prostředků příspěvkové organizace Domov pro seniory Kamenec 
ve výši 500 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu k pořízení akutních samostatných 
movitých věcí (zvedací zařízení, šokový schlazovač, kráječ pečiva apod.) 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

− běžné výdaje 
(B.1.) na ORJ 100, § 3631, pol. 5169 o 176 tis.Kč 
                               § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 o 2 420 tis. Kč 
                               § 3633, pol. 5169 o 100 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 5171 o 3 811 tis. Kč  
na § 6171, pol. 5660, ORJ 132 o 500 tis. Kč (B.3.) 
(C.4.) na § 3719, pol. 5041, org. 88000000, ÚZ 3639 o 16 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 90002 o 64 tis. Kč 
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na § 5311, pol. 5132, ORJ 270 o 360 tis. Kč (C.5.) 
na § 3745, pol. 5166, ORJ 190 o 100 tis. Kč (C.6.) 
na § 3419, pol. 5175, ORJ 161 o 70 tis. Kč (C.7.) 
(E.1.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5023 o 487 tis. Kč 
                                            pol. 5031 o 75 tis. Kč 
                                            pol. 5032 o 44 tis. Kč  

− kapitálové výdaje 
na § 5311, pol. 6123, ORJ 270, ÚZ 1020 o 2 600 tis. Kč (B.2.) 
(C.1.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 8142 o 1 814 tis. Kč 
                                            pol. 6130, org. 7213 o 79 tis. Kč 
               ORJ 230, § 4374, pol. 6121, org. 6052 o 350 tis. Kč     
                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3187 o 90 tis. Kč  
                               § 2321, pol. 6121, org. 7275 o 2 583 tis. Kč  

− investiční transfery 
na § 3419, pol. 6322 ORJ 161, ÚZ 7103 o 2 280 tis. Kč (C.8.)                        

− převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 612 o 400 tis. Kč (C.2.) 
                                                   ÚZ 93, org. 511 o 2 500 tis. Kč (C.3.) 

z v y š u j e  financování na pol. 8115, ORJ 120 o 6 507 tis. Kč (B.1.) 
                                                             ORJ 120, ÚZ 1020 o 2 600 tis. Kč (B.2.) 
                                                             ORJ 120 o 500 tis. Kč (B.3.)  

s n i ž u j í 

− běžné výdaje 
(C.4.) na ORJ 221, § 3719, pol. 5169, org. 88000000, ÚZ 3639 o 16 tis. Kč 
                                                                                       ÚZ 90002 o 64 tis. Kč 
na § 5311, pol. 5137, ORJ 270 o 360 tis. Kč (C.5.) 
(C.6.) na ORJ 190, § 3733, pol. 5169 o 50 tis. Kč 
                               § 3744, pol. 5169 o 50 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 70 tis. Kč (C.7.) 

− kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8142 o 1 814 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7213 o 79 tis. Kč 
                               § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 350 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3109 o 90 tis. Kč  
                               § 2321, pol. 6121, org. 7039 o 2 583 tis. Kč 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 400 tis. Kč (C.2.) 
                                                  o 2 500 tis.Kč (C.3.) 
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− neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161, ÚZ 7103 o 2 280 tis. Kč (C.8.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 606 tis. Kč (E.1.) 

Městský obvod Lhotka (C.2.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 612 o 400 tis. Kč 
− zvýší kapitálové výdaje na vyhotovení PD na akce v městském obvodě Lhotka 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 400 tis. Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.3.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 2 500 tis. Kč 
− zvýší běžné výdaje na akci Oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického 

potoka 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 500 tis. Kč  

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.1.) 
− z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 688 tis. Kč 
− z v ý š í neinvestiční transfery 
 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 688 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.1.) 
− z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 632 tis. Kč 
− z v ý š í neinvestiční transfery 
 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 632 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.1.) 
− z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 839 tis. Kč 
− z v ý š í neinvestiční transfery 
 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 839 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (A.1.) 
− z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 899 tis. Kč 
− z v ý š í neinvestiční transfery 
 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 899 tis. Kč 
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Městský obvod Vítkovice (A.1.) 
− z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 305 tis. Kč 
− z v ý š í neinvestiční transfery 
 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 305 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.1.) 
− z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 328 tis. Kč 
− z v ý š í neinvestiční transfery 
 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 328 tis. Kč 

Městský obvod Proskovice (A.1.) 
− z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 437 tis. Kč 
− z v ý š í neinvestiční transfery 
 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 437 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (A.1.) 
− z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 216 tis. Kč 
− z v ý š í neinvestiční transfery 
 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 216 tis. Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (A.1.) 
− z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 284 tis. Kč 
− z v ý š í neinvestiční transfery 
 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 284 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 33 
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouv ě o d igitalizaci s Moravskoslezskou 
vědeckou knihovnou 
  
Usnesení číslo: 05960/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o digitalizaci č. j. Ar 805/610.9-2006/Pb 
s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvková organizace, se sídlem 
Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava, IČO: 00100579, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce archiválií s Ostravským muzeem 
na výstavu 
  
Usnesení číslo: 05961/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka 
specifikovaných archiválií, s vypůjčitelem Ostravským muzeem, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Masarykovo nám. 1, Ostrava, IČO: 00097594, na dobu určitou od účinnosti smlouvy 
do 12.07.2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na prodej p řebyte čného movitého majetku m ěsta formou 
elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 05962/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přebytečnosti movitého majetku  -  motorového vozidla  Škoda Fabia Combi 1,4 DI; VIN: 
TMBGK26YX74117881; RZ: 4T4 5300; rok výroby  2006 
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2) ukládá 
  

vedoucímu odboru hospodářské správy, 
aby prostřednictvím společnosti eCentre Ostrava a.s., Agrentinská  286/38, 170 00 Praha -
Holešovice,  pobočka: Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava, dle důvodové zprávy zajistil 
realizaci elektronické aukce a všechny jiné úkony související s prodejem motorového vozidla, 
s výjimkou uzavření kupní smlouvy: 

Škoda Fabia Combi 1,4,DI; VIN:TMBGK26YX74117881; RZ: 4T4 5300; rok výroby 2006 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.04.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) stanovuje 
  

nejnižší vyvolávací cenu motorového vozidla v elektronické aukci zmíněné v bodu 2) 
tohoto usnesení: Škoda Fabia Combi 1,4 DI; VIN: TMBGK26YX74117881; RZ: 4T4 5300; 
rok výroby 2006; vyvolávací cena: 34 000,00 Kč; znalecký posudek 217155565 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s vítězem elektronické aukce 
zmíněné v bodu 2) tohoto usnesení 

  
5) zmocňuje 
  vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu kupní smlouvy 

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

 
 

RM_VZ 1 
Zadání ve řejné zakázky maléh o rozsahu na údržbu kruhového objezdu 
před budovou Radnice m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05963/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu kruhového objezdu před Radnicí města 
Ostravy společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO 25816977, za cenu nejvýše 
přípustnou 92.520,- Kč bez DPH 
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2) ukládá 
  

vedoucímu odboru hospodářské správy  
zabezpečit všechny úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.03.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka „Provozování ve řejných toalet a úklid místností -
Terminál Hrane čník”, po ř. č. 037/2017 
  
Usnesení číslo: 05964/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění 
provozování veřejných toalet a provádění úklidu místností v objektu sociální vybavenosti 
Terminálu Hranečník v Ostravě - Slezské Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností: 

PEGASUS Investment s.r.o. 
se sídlem: Hlavní 778, 739 34 Šenov 
IČO: 02029375 

za cenu nejvýše přípustnou 2.850,-- Kč bez DPH/1 kalendářní den 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí bezúro čných záp ůjček zaměstnanc ům 
dle Statutu sociálníh o fondu zam ěstnanc ů statutárního m ěsta Ostravy 
zařazených do magistrátu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05965/RM1418/86 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročných zápůjčkách dle Statutu sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy 
a do organizačních složek zřízených městem, a to  se zaměstnanci uvedenými 
v příloze č. 1 předloženého materiálu včetně vymezených účelů a výše zápůjček 
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2) ukládá 
  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

předložit návrh dle bodu 1)  tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města 
na jeho jednání dne 05.04.2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 05.04.2017
 vedoucí odboru platového a personálního 
 
  
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady m ěsta č. 05736/RM1418/83 
ze dne 14.02. 2017 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  

2) doporučuje 

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat pozemek p. p. č. 186, včetně podzemních chodeb 
umístěných pod povrchem pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

do vlastnictví Moravskoslezského kraje, krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO 70890692, který se předá k hospodaření Základní škole, Ostrava - Mariánské Hory, 
Karasova 6, příspěvková organizace, se sídlem Karasova 300/6, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava 

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

  
2) Správné znění: 
  

2) doporučuje 

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat pozemek p. p. č. 186/16, včetně podzemních chodeb 
umístěných pod povrchem pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

do vlastnictví Moravskoslezského kraje, krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO 70890692, který se předá k hospodaření Základní škole, Ostrava - Mariánské Hory, 
Karasova 6, příspěvková organizace, se sídlem Karasova 300/6, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava 

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


