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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 23.05.2017  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

06396/RM1418/94 RM_M 0 Schválení programu 94. schůze rady města konané 

dne 23.05.2017 

35 

06397/RM1418/94 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o 

45 

06398/RM1418/94 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

45 

06399/RM1418/94 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

45 

06400/RM1418/94 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

45 

06401/RM1418/94 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

06402/RM1418/94 RM_M 45 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí 2014-2020 pro projekt 

“Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-

Zábřeh” 

50 

06403/RM1418/94 RM_M 46 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí 2014-2020 pro projekt 

“Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-

Zábřeh” 

50 

06404/RM1418/94 RM_M 56 Návrh na souhlas se změnou usnesení o podání 

žádosti z IROP pro projekty “Modernizace výuky 

jazyků v ZŠ Ostrava-Jih”, “Rozvoj výuky 

přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih” a “Rozvoj výuky 

fyziky v ZŠ Ostrava-Jih” 

50 

06405/RM1418/94 RM_M 57 Příprava a podání žádosti o dotaci do výzvy ITI         

na projekty “Modernizace výuky jazyků v ZŠ 

Ostrava-Jih”, “Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ 

Ostrava-Jih” a “Rozvoj výuky fyziky v ZŠ 

Ostrava-Jih” 

50 

06406/RM1418/94 RM_M 52 Ukončení projektu “Revitalizace významných 

krajinných prvků - parků v Ostravě-Porubě“ 

50 

06407/RM1418/94 RM_M 58 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci 

pro projekt “Obec přátelská seniorům 2017“ 

50 

06408/RM1418/94 RM_M 59 Udělení souhlasu s umístěním sídla firmy                  

pro podnikatele 

50 

06409/RM1418/94 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Úklidové práce MP”, poř. č. 

93/2017 

25 

06410/RM1418/94 RM_MZP 4 Návrh na mimosoudní řešení sporu ve věci nároku 

na bezplatné odstranění vad díla „Cyklostezka – 

komunikace v bermě – úsek lávka na Kamenec, 

lávka ke hradu“ se společností D.I.S., spol. s r.o. 

28 

06411/RM1418/94 RM_M 54 Možnost uplatnění práv osoby zúčastněné                      

v soudním řízení 

 

28 
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06412/RM1418/94 RM_M 61 Návrh změn ve složení dozorčích rad společností 

Ostravské výstavy, a.s., Dům kultury města 

Ostravy, a.s., Garáže Ostrava, a.s. a zájmového 

sdružení právnických osob TROJHALÍ 

KAROLINA. Návrh změny stanov společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

06413/RM1418/94 RM_M 53 Objednávka ubytování a cateringu katalánských 

umělců při jejich vystoupení v Ostravě pod 

názvem „Evropská historie v ostravských ulicích – 

ve znamení Barcelony“, konaném ve dnech              

30.6. – 1.7.2017 v rámci oslav 750 let od první 

písemné zmínky o Ostravě 

01 

06414/RM1418/94 RM_M 60 Tisk a dodání publikace s názvem Ostrava - 

Počátky a vývoj středověkého města 

01 

06415/RM1418/94 RM_M 64 Žádost o státní účelovou investiční dotaci 

Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS 

ČR na pořízení 1 ks hasičského dopravního 

automobilu pro jednotku SDH Ostrava - 

Proskovice 

01 

06416/RM1418/94 RM_M 1 Ukončení realizace projektu “EKOTERMO III” 

spolufinancovaného z Operačního programu 

Životní prostředí 

38 

06417/RM1418/94 RM_M 55 Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku 

Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 

38 

06418/RM1418/94 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Koncept Muzea MHD - 

koordinátor”, poř. č. 73/2017 

38 

06419/RM1418/94 RM_M 22 Návrh na záměr města propachtovat nemovité věci 

v k.ú. Slezská Ostrava, formou změny smlouvy 

08 

06420/RM1418/94 RM_M 40 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

06421/RM1418/94 RM_M 38 Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt 

“Transformace Domova Barevný svět III.                       

a Domova Jandova” 

41 

06422/RM1418/94 RM_M 39 Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 

investičního a účelového neinvestičního příspěvku 

poskytnutého Domovu Magnolie, příspěvková 

organizace 

41 

06423/RM1418/94 RM_M 63 Schválení smlouvy o financování z Fondu 

mikroprojektů v Euroregionu Silesia pro Domov 

pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 

příspěvková organizace na realizaci projektu 

“PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY”, reg. č. 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000646 

41 

06424/RM1418/94 RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2016 řediteli 

příspěvkové organizace Národní divadlo 

moravskoslezské 

 

31 
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06425/RM1418/94 RM_M 2 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka 

Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN 

(Drážďany) ve dnech 27.-29.04.2017 

31 

06426/RM1418/94 RM_M 62 Návrh na souhlas s vyřazením a likvidaci 

neupotřebitelného majetku města Ostravy                     

ve správě Knihovny města Ostravy, příspěvkové 

organizace 

42 

06427/RM1418/94 RM_M 10 Poskytnutí finančních prostředků školským 

příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním 

městem Ostrava 

42 

06428/RM1418/94 RM_M 9 Ocenění finalistů celoměstské soutěže kuchařů - 

jednotlivců školních jídelen mateřských                       

a základních škol zřízených zastupitelstvy 

městských obvodů 

91 

06429/RM1418/94 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Ostravské vodárny                      

a kanalizace a.s. 

90 

06430/RM1418/94 RM_M 51 Delegace zástupců statutárního města Ostravy              

na valné hromady obchodních společností                                

s majetkovou účastí statutárního města Ostravy 

90 

06431/RM1418/94 RM_M 12 Návrh na souhlasy s provedením stavebních úprav 

(Lékařská pohotovostní služba, ul. Varenská) 

08 

06432/RM1418/94 RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním vedení VN, NN 

včetně sloupu NN a jistících skříní a uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

06433/RM1418/94 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním přípojky                       

do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh                       

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, smlouvy o výpůjčce a nájemní 

smlouvy 

08 

06434/RM1418/94 RM_M 15 Návrh na změnu usnesení a uzavření smluv                       

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

06435/RM1418/94 RM_M 16 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy           

o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, pro ČR-DIAMO, státní 

podnik 

08 

06436/RM1418/94 RM_M 17 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy         

o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků 

společností Asental Land, s.r.o. pro oprávněného 

statutární město Ostrava 

08 

06437/RM1418/94 RM_M 18 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. 

Moravská Ostrava (lokalita ul. Veleslavínova), 

návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 

Přívoz (ul. Palackého) 

 

08 
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06438/RM1418/94 RM_M 19 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci              

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr 

města nedarovat nemovitou věc v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

06439/RM1418/94 RM_M 21 Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava 

08 

06440/RM1418/94 RM_M 23 Návrh na souhlas s pořádáním akce, návrh                    

na záměr města pronajmout pozemek v k. ú. 

Bobrovníky a v k. ú. Nová Bělá 

08 

06441/RM1418/94 RM_M 24 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Moravská Ostrava, Mariánské Hory, Přívoz 

a Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

08 

06442/RM1418/94 RM_M 25 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody             

o skončení nájmu 

08 

06443/RM1418/94 RM_M 26 Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky 

(k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

06444/RM1418/94 RM_M 27 Návrh na uzavření smlouvy o využívání 

sportoviště 

08 

06445/RM1418/94 RM_M 28 Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty v k.ú. 

Měrkovice, obec Kozlovice 

08 

06446/RM1418/94 RM_M 29 Návrh nevyhovět žádosti fyzické osoby - pozemek 

p.p.č. 59/10, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

06447/RM1418/94 RM_M 30 Návrh na dar vodovodního řadu v k. ú. Muglinov, 

obec Ostrava, uzavření darovací smlouvy                    

a smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickými 

osobami 

08 

06448/RM1418/94 RM_M 31 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy a záměr pronájmu 

vodohospodářských staveb 

08 

06449/RM1418/94 RM_M 32 Žádost o prominutí úroků z prodlení 08 

06450/RM1418/94 RM_M 33 Žádost o prominutí smluvní pokuty 08 

06451/RM1418/94 RM_M 34 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti, 

likvidaci a přebytečnosti movitého majetku a jeho 

vyřazení ze smlouvy o výpůjčce 

08 

06452/RM1418/94 RM_M 35 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

08 

06453/RM1418/94 RM_M 44 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor (k. ú. Moravská Ostrava)             

a návrh na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. 

Poruba-sever) 

08 

06454/RM1418/94 RM_M 65 Návrh na uzavření Dodatku č. 27 ke smlouvě                

o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava                 

a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

08 

06455/RM1418/94 RM_M 3 Návrh na uzavření objednávky na rozdělení 

projektové dokumentace pro provedení stavby 

“Cyklostezka Nová Ves - vodárna” 

 

05 
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06456/RM1418/94 RM_M 49 Domov důchodců Korýtko - Návrh Dohody                      

o ukončení smluvního vztahu 

05 

06457/RM1418/94 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Hasičská zbrojnice Ostrava - 

Michálkovice (TDS + BOZP)”, poř. č. 72/2017 

05 

06458/RM1418/94 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Odvodnění cvičné louky pro 

hasiče Ostrava - Proskovice”, poř.č. 44/2017 

05 

06459/RM1418/94 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul.                    

Čs. exilu”, poř. č. 50/2017 

05 

06460/RM1418/94 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. 

Martinovská”, poř. č. 51/2017 

05 

06461/RM1418/94 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní              

pro stavbu Revitalizace zahrady areálu Armády 

spásy Ostrava, ORG 6052 

05 

06462/RM1418/94 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Cyklotrasa Y - Průmyslová, 

Baarova”, poř. č. 212/2016 

05 

06463/RM1418/94 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “SPZ Mošnov - autobusové 

zastávky Mobis, Behr”, poř. č. 86/2017 

05 

06464/RM1418/94 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Pustkovecká”, 

poř. č. 047/2017 

05 

06465/RM1418/94 RM_VZ 14 Regulační vodárenský uzel PZ Mošnov - PD, IČ          

a AD 

05 

06466/RM1418/94 RM_M 8 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD 

“Výdušná jáma” pro stavbu “Ostrava 609/67 

Stavař, NNk”, k.ú. Slezská Ostrava 

89 

06467/RM1418/94 RM_M 47 Předchozí souhlas rady města k prodeji 

nemovitostí svěřených městským obvodům               

a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

06468/RM1418/94 RM_M 48 Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo          

na zpracování územní studie “KRÁSNÉ POLE - 

CENTRÁLNÍ ČÁST” 

89 

06469/RM1418/94 RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů           

do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace 

80 

06470/RM1418/94 RM_M 7 Přijetí finančních prostředků z Moravskoslezského 

kraje pro Zoologickou zahradu Ostrava, p.o.               

na realizaci projektu „Biodiverzita - to jsme i my” 

80 

06471/RM1418/94 RM_M 42 Žádost o posunutí termínu čerpání finančních 

prostředků z Fondu životního prostředí města 

Ostravy - Zahrada u novostavby mateřské školy  

na ul. Stanislavského 

80 

06472/RM1418/94 RM_M 43 Poskytnutí transferů z Fondu životního prostředí 

města Ostravy na realizaci projektů “Výuková 

zahrada u MŠ na ul. Za Ještěrkou v k. ú. 

Bartovice”, “Přírodovědná učebna v přírodě               

na Srbské”, “Rekonstrukce části školní zahrady 

pro potřeby kroužku mladých zahrádkářů” 

 

80 
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06473/RM1418/94 RM_M 50 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

06474/RM1418/94 RM_M 37 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

09 

06475/RM1418/94 RM_MZP 3 Návrh na úpravu funkčních míst odboru 

živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy          

s účinností od 1.6.2017 

36 

06476/RM1418/94 RM_M 4 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků vodovodů provozně souvisejících - 

SmVaK a Statutární město Ostrava 

84 

06477/RM1418/94 RM_M 6 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

“Revitalizace zeleně Karolina”, číslo smlouvy 

objednatele: 1239/2017/HS/VZKÚ, IVZ: 

P17V00000046 

84 

06478/RM1418/94 RM_VZ 2 Návrh na uzavření smluv o provádění servisních 

úkonů v objektech MFB III. a MFB IV. v areálu 

Vědecko - technologického parku v Ostravě 

Pustkovci 

84 

06479/RM1418/94 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu                       

a uzavření smlouvy na regeneraci trávníků dvou 

fotbalových hřišť stadionu Bazaly 

84 

06480/RM1418/94 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Přístřešek pro parkování a sklad 

hořlavých látek”, poř. č. 75/2017 

84 

06481/RM1418/94 RM_VZ 16 Návrh Smlouvy o společném postupu zadavatelů 

při centralizovaném zadání 

84 

06482/RM1418/94 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Domov Korýtko – prádelna                 

a kuchyň (PD+AD+IČ)”, poř. č. 71/2017 

05 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 41 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvám o právu 

provést stavbu a na uzavření dodatku ke smlouvě 

o výpůjčce vše na nemovitosti v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

  RM_M 36 Návrh na souhlas s provedením stavebních úprav, 

souhlas se změnou užívání předmětu nájmu a 

návrh uzavření dohody o plné moci(k.ú. 

Pustkovec, obec Ostrava) 

08 

  RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti 

(areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 

08 

  RM_M 20 Návrh na zrušení usnesení rady města č. 

05504/RM1418/79 ze dne 10. 1. 2017 Předchozí 

souhlas rady města s uzavřením dodatků k 

nájemním smlouvám na nemovitosti v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava pro Městský obvod Poruba 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 94. schůze rady města konané dne 23.05.2017 
  
Usnesení číslo: 06396/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 94. schůze rady města konané dne 23.05.2017 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní                      
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o 
  
Usnesení číslo: 06397/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích č. 90/2012 Sb., 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) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
výroční zprávu za rok 2016 obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o., jejíž součástí je zpráva o propojených osobách, vše dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2016 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému členů TOP managementu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

   

doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

8) 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 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06398/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, 
Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 07, IČO: 253 93 430, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusu za rok 2016 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování člena TOP managementu obchodní společnosti 

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

  

2) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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doplatek prémií a bonusu člena TOP managementu obchodní společnosti Krematorium 

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

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2016 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku obchodní společnosti 

Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2016, jejíž součástí je 

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2016 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2016 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 4 

  

8) určuje 

  
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, Ostrava-Slezská 

Ostrava, PSČ 710 07, IČO: 253 93 430, pro rok 2017 za auditora společnost CMC Audit, s.r.o., 

zastupovanou Ing. Martinem Coufalem, se sídlem Martinovská 3168/48, Ostrava-Martinov, 

PSČ 723 00, IČO: 258 57 932, v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů v 
Krásném Poli s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06399/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
45 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., se sídlem Družební 
576, Ostrava, PSČ 725 26, IČO 047 07 214, jejímž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
účetní závěrku obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2016 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.                         

za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2016, jejíž 

součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 

2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2016 dle  

důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06400/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Ostrava, Jurečkova 
1935/12, PSČ 702 00, IČO 26879280, jejímž jediným společníkem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. za rok 

2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zprávu o výsledku hospodaření za rok 2016 obchodní společnosti Ostravský informační servis, 

s.r.o., jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. za rok 2016 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. za rok 2016 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2016 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

6) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06401/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 
1266/25, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO 253 96 544, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2016 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu obchodní společnosti Ostravské 

komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu obchodní společnosti Ostravské 

komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2016 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Ostravské komunikace, 

a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2016, jejíž součástí je 

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2016 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 14/80  

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2016 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu, v souladu s přílohami č. 4 a č. 5 

  

8) schvaluje 

  
dodatek č. 6 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ostravské 

komunikace, a.s. - dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

9) schvaluje 

  
dodatek č. 6 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ostravské 

komunikace, a.s. - dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 
2014-2020 pro projekt “Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-
Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 06402/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02969/RM1418/44 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 

Ministerstva životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 

00164801, na projekt “Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude převeden                 

na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, 

příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti 

právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen,              

u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu                        

po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1                              

k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 7. 3. 2017 

pod č. j. 115D316010166 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu 

udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) 

a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven                

ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich 

odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu 

Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 7. 3. 2017 pod č. j. 115D316010166 uvedené 

v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 29.06.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 21.06.2017 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 46 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 
2014-2020 pro projekt “Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-
Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 06403/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03414/RM1418/51 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 

Ministerstva životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 16/80  

00164801, na projekt “Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude převeden                  

na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, 

příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti 

právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen,               

u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu                         

po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1                       

k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 14. 3. 2017 

pod č. j. 115D316010099 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu 

udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) 

a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven               

ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich 

odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu 

Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 14. 3. 2017 pod č. j. 115D316010099 uvedené 

v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 29.06.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 21.06.2017 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 56 
Návrh na souhlas se změnou usnesení o podání žádosti z IROP                  
pro projekty “Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih”, “Rozvoj 
výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih” a “Rozvoj výuky fyziky v ZŠ 
Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 06404/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04493/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou usnesení č. 04493/RM1418/66 ze dne 30.8.2016, kdy se mění bod 3) usnesení 

následovně: 

1) 

v případě úspěšnosti projektu „Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih“ financování 

projektu v celkové výši 10.507,- tis. Kč,  v roce 2018 zajištění předfinancování projektu                       

z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 5.203,5 tis. Kč, přičemž v těchto částkách je 

obsaženo spolufinancování ve výši 780,5 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

2) 

v případě úspěšnosti projektu „Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih“ financování 

projektu v celkové výši 5.750,- tis. Kč,  v roce 2018 zajištění předfinancování projektu                      

z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 2.825,- tis. Kč, přičemž v těchto částkách je 

obsaženo spolufinancování ve výši 423,5 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3) 

v případě úspěšnosti projektu „Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih“ financování projektu               

v celkové výši 12.009,- tis. Kč,  v roce 2018 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu 

Statutárního města Ostravy ve výši 5.954,5,- tis. Kč, přičemž v těchto částkách je obsaženo 

spolufinancování ve výši 893,- tis. Kč dle přílohy č. 3 přeloženého materiálu 
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RM_M 57 
Příprava a podání žádosti o dotaci do výzvy ITI na projekty 
“Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih”, “Rozvoj výuky 
přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih” a “Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 06405/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením  přípravy a podáním žádostí o dotaci na projekty „Modernizace výuky jazyků 

v ZŠ Ostrava-Jih“,  „Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih“ a „Rozvoj výuky fyziky 

v ZŠ Ostrava-Jih“ v rámci 3. výzvy Statutárního města Ostrava jako Zprostředkujícího 

subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu - výzvy č. 66 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava -Jih 

o zajištění předložení žádostí o dotaci a všech jejich příloh pro projekty dle bodu 1) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami 3. výzvy Statutárního města Ostrava jako Zprostředkujícího 

subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu - výzvy č. 66 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně                     

o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.08.2017 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
3) schvaluje 

  
1) 

v případě úspěšnosti projektu „Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih“ financování 

projektu v celkové výši 10.507,- tis. Kč,  v roce 2018 zajištění předfinancování projektu                     

z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 5.203,5 tis. Kč, přičemž v těchto částkách je 

obsaženo spolufinancování ve výši 780,5 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

2) 

v případě úspěšnosti projektu „Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih“ financování 

projektu v celkové výši 5.750,- tis. Kč,  v roce 2018 zajištění předfinancování projektu                      

z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 2.825,- tis. Kč, přičemž v těchto částkách je 
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obsaženo spolufinancování ve výši 423,5 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3) 

v případě úspěšnosti projektu „Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih“ financování projektu            

v celkové výši 12.009,- tis. Kč,  v roce 2018 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu 

Statutárního města Ostravy ve výši 5.954,5,- tis. Kč, přičemž v těchto částkách je obsaženo 

spolufinancování ve výši 893,- tis. Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Ostrava Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet Statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.08.2017 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 52 
Ukončení projektu “Revitalizace významných krajinných prvků – parků       
v Ostravě-Porubě“ 
  
Usnesení číslo: 06406/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 10940/RM1014/142 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “Revitalizace významných krajinných prvků - 

parků v Ostravě-Porubě“ (viz. příloha č. 1) spolufinancovaného v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 

Podpora regenerace urbanizované krajiny, včetně udržitelnosti projektu po dobu 10 let                   

a s konečným vyúčtováním projektu 

  

2) schvaluje 

  
přijetí vratky poskytnuté dotace (neinv. transferu) v rámci konečného vyúčtování projektu                  

ve výši 826 720,5 Kč 

  

3) žádá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 20/80  

  
městský obvod Poruba 

zabezpečit udržitelnost projektu „Revitalizace významných krajinných prvků - parků                           

v Ostravě-Porubě“ dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.10.2023 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 58 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci pro projekt “Obec 
přátelská seniorům 2017“ 
  
Usnesení číslo: 06407/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Obec přátelská seniorům 2017“  ke spolufinancování  z programu 

Ministerstva  práce a sociálních věcí České republiky 

  

2) souhlasí 

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

seniorům 2017“ v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 

  

3) souhlasí 

  
s dodatečným schválením podání žádosti o dotaci – přihlášky do soutěže Zastupitelstvem 

městského obvodu Poruba 

  

4) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o poskytnutí 

dotace  – přihlášky do soutěže, a všech jejich příloh pro projekt “Obec přátelská seniorům 

2017“ dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení v souladu s podmínkami vyhlášené soutěže 

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 02.06.2017 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
5) žádá 
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městský obvod Poruba 

o zajištění předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 14.06.2017 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 59 
Udělení souhlasu s umístěním sídla firmy pro podnikatele 
  
Usnesení číslo: 06408/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
souhlas s umístěním sídla žadatele, tj. IXXX JXXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, na adrese X 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XX X XXXXXXXXXXXXXX, dle předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Úklidové práce MP”, poř. č. 93/2017 
  
Usnesení číslo: 06409/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na zajištění a provádění úklidových prací                            

na pracovištích Městské policie Ostrava v období od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

Hadr & Kyblík Čechy s.r.o. 

se sídlem: Serafinova 580/37, 719 00 Ostrava - Kunčice 

IČO: 28580460 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 
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RM_MZP 4 
Návrh na mimosoudní řešení sporu ve věci nároku na bezplatné 
odstranění vad díla „Cyklostezka – komunikace v bermě – úsek lávka 
na Kamenec, lávka ke hradu“ se společností D.I.S., spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 06410/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zaslání přípisu společnosti D.I.S., spol. s. r. o., IČO: 46975616, se sídlem Křižíkova 

3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 54 
Možnost uplatnění práv osoby zúčastněné v soudním řízení 
  
Usnesení číslo: 06411/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
ze strany statutárního města Ostrava s uplatněním práv osoby zúčastněné v řízení vedeném                   

u Krajského soudu v Brně pod č. j. 29Af 81/2016  

  

 
RM_M 61 
Návrh změn ve složení dozorčích rad společností Ostravské výstavy, 
a.s., Dům kultury města Ostravy, a.s., Garáže Ostrava, a.s. a zájmového 
sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA. Návrh změny stanov 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06412/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
odstoupení Ing. Vladimíra Cigánka z funkce člena dozorčí rady ve společnostech Ostravské 

výstavy, a.s., Dům kultury města Ostravy, a.s., Garáže Ostrava, a.s., uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

navrhnout do funkce člena dozorčí rady společnosti Ostravské výstavy, a.s., místo osoby 

uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXX XXX 

XX XXXXXXX 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout do funkce člena dozorčí rady společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., místo 

osoby uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

Ing. Martina Štěpánka, Ph.D, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXX XXX 

XX XXXXXXX 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout do funkce člena dozorčí rady společnosti Garáže Ostrava, a.s., místo osoby uvedené 

v bodě 1) tohoto usnesení 

PaedDr. IXXXX KXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit změnu stanov společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

6) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s odvoláním Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., z funkce člena 
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dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 

  

7) schvaluje 

  
nominaci Jindřicha Středuly, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXXXXXX, do funkce člena dozorčí rady zájmového sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 

  

8) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se zvolením osoby uvedené v bodě 7) tohoto usnesení           

do funkce člena dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 

  

9) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit body 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 53 
Objednávka ubytování a cateringu katalánských umělců při jejich 
vystoupení v Ostravě pod názvem „Evropská historie v ostravských 
ulicích – ve znamení Barcelony“,konaném ve dnech 30.6. – 1.7.2017                
v rámci oslav 750 let od první písemné zmínky o Ostravě 
  
Usnesení číslo: 06413/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na ubytování katalánských umělců při jejich vystoupení v Ostravě pod 

názvem „Evropská historie v ostravských ulicích – ve znamení Barcelony“, a to na hotel Park 

Inn společnosti Orchard Hotel, a.s., Hornopolní 3303/42, 702 00 Ostrava, ve výši 337.500 Kč     

a na Hotel Mercure Ostrava Center, Českobratrská 18, 702 00 Ostrava, ve výši 437.500 Kč,            

a na zajištění cateringu společnosti LP catering s.r.o., Počáteční 1259/17, 710 00 Slezská 

Ostrava, ve výši 325.000 Kč dle důvodové zprávy  předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 
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k zabezpečení všech úkonů  spojených s realizací  bodu 1)  tohoto usnesení včetně podpisu 

objednávek 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 26.05.2017 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 60 
Tisk a dodání publikace s názvem Ostrava - Počátky a vývoj 
středověkého města 
  
Usnesení číslo: 06414/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na tisk a dodání publikace Ostrava - Počátky a vývoj středověkého města 

v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 25.05.2017 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 64 
Žádost o státní účelovou investiční dotaci Ministerstva vnitra - 
Generálního ředitelství HZS ČR na pořízení 1 ks hasičského dopravního 
automobilu pro jednotku SDH Ostrava - Proskovice 
  
Usnesení číslo: 06415/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o státní účelovou investiční dotaci Ministerstva vnitra - Generálního 

ředitelství HZS ČR ve výši 450 tis. Kč na pořízení 1 ks hasičského dopravního automobilu              

pro jednotku SDH Ostrava - Proskovice 
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RM_M 1 
Ukončení realizace projektu “EKOTERMO III” spolufinancovaného                  
z Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 06416/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0031/ZM1418/2 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “EKOTERMO III” spolufinancovaného                       

z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu “EKOTERMO III” dle podmínek stanovených ve Smlouvě č. 

12127373 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 

programu Životní prostředí ČR dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a poskytovat informace 

odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.10.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a zaslat Státnímu fondu životního prostředí ČR - 

poskytovateli podpory monitorovací provozní zprávy o stavu a změnách projektu v období 

udržitelnosti projektu “EKOTERMO III” dle podmínek stanovených ve Smlouvě č. 12127373 

o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 

Životní prostředí ČR dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.10.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 55 
Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku Řemeslný inkubátor 
Ostrava z.s. 
  
Usnesení číslo: 06417/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
na straně statutárního města Ostravy zprávu dozorčí rady spolku Řemeslný inkubátor Ostrava 

z.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením roční účetní závěrky spolku Řemeslný 

inkubátor Ostrava z.s. za účetní období roku 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s nezpracováním a nepředložením zprávy o hospodaření 

spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. za rok 2016 z důvodu minima činností a aktivit spolku 

v roce 2016 

  

4) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením plánu činností a rozpočtu spolku Řemeslný 

inkubátor Ostrava z. s. na rok 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s ročními členskými příspěvky pro rok 2017 pro statutární 

město Ostrava ve výši 3 302 tis. Kč a pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu 

Ostrava ve výši 100 tis. Kč a splatností 30 dní těchto příspěvků od schválení správní radou 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Koncept Muzea MHD - koordinátor”, poř. č. 73/2017 
  
Usnesení číslo: 06418/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 06155/RM1418/90 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
veřejnou zakázku malého rozsahu na vyhotovení konceptu Muzea MHD, dokumentace               

pro vybavení muzea a výkon činnosti koordinátora, z důvodů uvedených v předloženém 

materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 22 
Návrh na záměr města propachtovat nemovité věci v k.ú. Slezská 
Ostrava, formou změny smlouvy 
  
Usnesení číslo: 06419/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to 

- pozemek parc. č. 50/23 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 2086, obč. vyb.,  

  včetně příslušenství 

- pozemek parc. č. 1212/6 ost. plocha, jiná plocha 

formou změny Pachtovní smlouvy ze dne 29. 6. 2015, a to: 

•  

rozšířením účelu pachtu o text tohoto znění  

  „Pachtýř je rovněž oprávněn za účelem zajištění provozování objektu loděnice a pozemku 

parcela č. 1212/6 provozovat: 

   - služby občerstvení a gastro provozu pro aktivní i pasivní návštěvníky 

   - služby informačního stanoviště 

   - služby osobní hygieny pro veřejnost 

   - služby půjčovny sportovního a rekreačního vybavení včetně servisu, 

   a to vždy však výlučně ve spojení se současným provozováním alespoň některé z činností 

/ služeb, 

   uvedených v bodě 1. - 3. tohoto odstavce.“ 

•  

změnou doby pachtu z “do 31. 12. 2025” na “do 31. 12. 2035” 

zároveň si město vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 40 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162 
  
Usnesení číslo: 06420/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 

darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 26.05.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 38 
Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt “Transformace Domova 
Barevný svět III. a Domova Jandova” 
  
Usnesení číslo: 06421/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 01402/RM1418/23 
k usnesení č. 05774/RM1418/84 
k usnesení č. 05914/RM1418/86 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt “Transformace Domova Barevný svět III. a Domova 

Jandova” v rámci dotační výzvy č. 49 Integrovaného regionálního operačního programu - 

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. 

  

2) žádá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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ředitele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centra pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace 

o zajištění veškerých úkonů spojených s předložením žádosti o dotaci a všech jejich příloh               

pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 49 

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II vyhlášené v rámci 

 Integrovaného regionálního operačního programu 

  

 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol, T: 31.05.2017 

 ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 55 000 tis. Kč 

- v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 25 000 tis. Kč 

- v roce 2019: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 30 000 tis. Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 5 500 tis. Kč dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
ředitele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centra pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol, T: 31.08.2017 

 ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 39 
Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování investičního                       
a účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Domovu Magnolie, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 06422/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 04962/RM1418/72 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně podmínek čerpání a vyúčtování investičního a účelového neinvestičního příspěvku 

poskytnutého Domovu Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 

70631859, se sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 63 
Schválení smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Silesia pro Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace na realizaci projektu “PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY”, 
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000646 
  
Usnesení číslo: 06423/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním Smlouvy č. ERS-CZ/2016/646 o financování mikroprojektu “PARTNERSTVÍ 

SLEZSKÉ ČTYŘKY”, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000646, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, realizovaného v rámci Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu 

Silesia, programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, uzavírané mezi Domovem pro 

seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkovou organizací, IČO 70631816, se sídlem 

Bohumínská 1056/71, Ostrava - Slezská Ostrava a Euroregionem Silesia-CZ, IČO 68941773, 

se sídlem Horní náměstí 382/69, Opava 

  

2) žádá 

  
ředitele Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové organizace 

zabezpečit veškeré potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Juraj Chomič, MBA, T: 31.05.2018 

 ředitel Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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_MZP 2 
Návrh na poskytnutí odměny za rok 2016 řediteli příspěvkové 
organizace Národní divadlo moravskoslezské 
  
Usnesení číslo: 06424/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
31 

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

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměny za rok 2016  panu Jiřímu Nekvasilovi, řediteli Národního divadla 

moravskoslezského, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 2 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., 
náměstka primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 27.-29.04.2017 
  
Usnesení číslo: 06425/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 06156/RM1418/90 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty  Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN 

(Drážďany) ve dnech 27.-29.04.2017  

  

 
RM_M 62 
Návrh na souhlas s vyřazením a likvidaci neupotřebitelného majetku 
města Ostravy ve správě Knihovny města Ostravy, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 06426/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy svěřeného do správy Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem ul. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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28. října 2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586, v pořizovací hodnotě 1.690.152,18 Kč dle přílohy 

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 10 
Poskytnutí finančních prostředků školským příspěvkovým organizacím 
zřízeným statutárním městem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06427/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičních a neinvestičních účelových příspěvků školským příspěvkovým 

organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů: 

- zvýšení investičního příspěvku 

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.                                 o 1.100 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                      o    149 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.               o    200 tis. Kč 

- zvýšení neinvestičního příspěvku 

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.   o 1.000 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                      o    826 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.               o    900 tis. Kč 

  

3) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

na § 3233, pol. 5331, ÚZ 1355                           o 4.175 tis. Kč 

- zvyšují 

investiční příspěvky na ORJ 140 

na § 3233, pol. 6351, ORG 82, ÚZ 1355            o 1.100 tis. Kč 

na § 3233, pol. 6351, ORG 83, ÚZ 1355            o    149 tis. Kč 

na § 3233, pol. 6351, ORG 84, ÚZ 1355            o    200 tis. Kč 

- neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

na § 3233, pol. 5331, ORG 81, ÚZ 1355            o 1.000 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 83, ÚZ 1355            o    826 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 84, ÚZ 1355            o    900 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 9 
Ocenění finalistů celoměstské soutěže kuchařů - jednotlivců školních 
jídelen mateřských a základních škol zřízených zastupitelstvy 
městských obvodů 
  
Usnesení číslo: 06428/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
ocenit 5 finalistů celoměstské soutěže  ve vaření kuchařů (jednotlivců) školních jídelen 

mateřských a základních škol  ”Zdravý pokrm, který chutná” v rámci projektu města “ŠJ 

zdravě a chutně” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

tohoto usnesení 

  

3) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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rozpočtového opatření, kterým se: 

•  

zvyšují běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5492, ORJ 140                                  o    15 tis. Kč 

•  

snižují běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5169, ORJ 140                                  o    15 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle  bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 06429/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ostravské vodárny             

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

45193673 dne 25.5.2017 hlasovat: 

a) PRO v bodě programu číslo: 

6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 

8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend 

9. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva 

10. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady 

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

propojených osob   

b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Šebestová, T: 25.05.2017 

 náměstkyně primátora 

  
 

RM_M 51 
Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady 
obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06430/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 01441/17 
k usnesení č. 0899/ZM1418/13 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

odvolat delegace Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. jako zástupce statutárního města Ostravy                   

na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy: 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 25379631        

                                                                                                                                                          

Koordinátor ODIS s.r.o. 

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ: 64613895 

 

 

Ostrava 2018, s.r.o.  

Sídlo: Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, PSČ 703 00, IČ: 28597966 

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů delegovat zástupce statutárního města Ostravy na valné 

hromady obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy                                

v následujícím složení: 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 25379631   

třetí náhradník: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora 

Koordinátor ODIS s.r.o. 

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ: 64613895 

třetí náhradník: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora 

Ostrava 2018, s.r.o. 

Sídlo: Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, PSČ 703 00, 

IČ:28597966                                                                                                                                   

        

delegovaný zástupce: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora 

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914 

první náhradník: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_M 12 
Návrh na souhlasy s provedením stavebních úprav (Lékařská 
pohotovostní služba, ul. Varenská) 
  
Usnesení číslo: 06431/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s tím, aby vypůjčitel 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00635162, 

provedla na své náklady stavební úpravy v budově č.p. 3131, která je součástí pozemku parc. 

č. 2379/5, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

kterou vypůjčitel užívá na základě “Smlouvy o výpůjčce” ev. č. 0099/2011/MJ ze dne                    

20. 1. 2011,  

- spočívající ve výměně stávajícího výtahu za nový typ IOTAN 100/1.0 

- výměně roštu výtahového stroje 

- dodávce bezpřevodového stroje včetně čidla a krytu trakce výtahového stroje, odkláněcí 

kladky 

- výměně kabinových dveří a šachetních dveří  

- kompletní výměně elektroinstalace a vnějších ovládačů. 

Nový výtah bude neprůchozí, se 6 stanicemi a bude umístěn ve stávající zděné šachtě. Nosnost 

výtahu bude zvýšena z 500 kg na 1000 kg, s náklady ve výši 738.000,00 Kč bez DPH dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu, výhradně na náklady vypůjčitele 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby vypůjčitel 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00635162, 

provedla na své náklady stavební úpravy ve 3. NP budovy č.p. 3131, která je součástí pozemku 

parc. č. 2379/5, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

kterou vypůjčitel užívá na základě “Smlouvy o výpůjčce” ev. č. 0099/2011/MJ ze dne                   

20. 1. 2011,  

- spočívající ve výměně nášlapných vrstev podlah 

- dispoziční změně menšího rozsahu spojené s bouráním stávajících příček a výstavbou nových 

příček   sádrokartonových v kovové nosné konstrukci dle snímku, který je součástí přílohy č. 4 

tohoto materiálu 

bez zásahu do nosných konstrukcí, konstrukcí obvodových stěn předmětné budovy ani                    

do okenních a dveřních výplní v plášti předmětné budovy, 

dle Technické zprávy “Stavební úpravy 3. NP budovy LPS pro potřeby všeobecného lékařství 

MNO” 04/2016, označené jako HPO 7-6-39945 r.0, a Části B - Souhrnná technická zpráva, 

04/2016, označená jako HPO 7-6-39944 r. 0, s náklady ve výši 4.524.778,06 Kč včetně DPH 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, výhradně na náklady vypůjčitele 

  



Statutární město Ostrava 
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RM_M 13 
Návrh na souhlas s umístěním vedení VN, NN včetně sloupu NN                   
a jistících skříní a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy,                    
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06432/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV v pozemku: 

p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Hrabůvka, 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, Cholevova, přeložka VNk SMO” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení                  

a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV k části pozemku: 

p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Hrabůvka, 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 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky NN včetně jistící skříně na pozemku: 

parc. č. 1768/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, pro: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Kunčičky, Střádalů, p. 1111/2, Chejnovský” 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení                 

a provozování podzemní kabelové přípojky NN včetně jistící skříně k části pozemku: 

parc. č. 1768/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Kunčičky, 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 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN včetně sloupu vedení NN a jistící skříně                   

na pozemcích: 

parc. č. 335/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 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, U Jana, přeložka NN Čtyřlístek” 

  

6) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení                  

a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně sloupu vedení NN a jistící skříně                 

k částem pozemků: 

parc. č. 335/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc. č. 338/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 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 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na souhlas s umístěním přípojky do pozemku ve vlastnictví SMO, 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
smlouvy o výpůjčce a nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 06433/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním kanalizační přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 263/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

pro investora: 

XXXXX XXXXXva, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXvice, 

v rámci stavby “Kanalizační přípojka, p. č. 224, k. ú. Výškovice u Ostravy” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby kanalizační přípojky k části pozemku: 

parc. č. 263/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

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

XXXXX XXXXXva, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXXe, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 263/3 - vodní plocha, 

koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 13,47 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

obec Ostrava,  

s XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační přípojky v rámci stavby “Kanalizační 

přípojka p. č. 224, k. ú. Výškovice u Ostravy” 

výpůjčka se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce a skončí dnem, 

který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch vypůjčitele jako 

oprávněného, nejpozději však 31. 12. 2018 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m
2
 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností Beskydské uzeniny, a. s., se sídlem Příborská 520, Místek, 738 01 Frýdek-

Místek, IČO 267 90 203 

za účelem umístění venkovního posezení před prodejnou 

za nájemné ve výši 65 Kč/m2/měsíc, tj. 5 200 Kč za celou dobu nájmu 

na dobu určitou od 1. 6. 2017 do 31. 10. 2017 
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dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na změnu usnesení a uzavření smluv o budoucí smlouvě                              
o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 06434/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 05548/RM1418/80 ze dne 17. 1. 2017 v bodě 1), a to tak, že přílohu č. 2 

citovaného usnesení nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – 

zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 80 k pozemku: 

parc. č. 657/6 – lesní pozemek 

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Ing. XXXXXX XXač, bydliště U XXXX XXXX XXX XX XXXXX XXX XXX 

XXXXXXXicí, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – 

zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 80 k pozemku: 

parc. č. 659/12 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 

s vlastníky: 
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XXXX XXXXXvá, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXvice, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXXXXX XXXXXka, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXvice, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXX XXXXXka, bydliště XXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXice, 

podíl ve výši 1/3, 

XXXXXXX XXXXXva, bydliště XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX 

Xělá, 

podíl ve výši 1/3, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – 

zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 80 k pozemkům: 

parc. č. 662/1 – zahrada, 

parc. č. 663/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXXXX XXop, bydliště XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXXce, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti                   
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, pro ČR-DIAMO, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 06435/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zemní elektrické 

přípojky NN k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 157 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 68 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 5659/2 - ostatní plocha, dráha, 

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

ČR-DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356, jako vedlejším účastníkem 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti            
s vlastníkem pozemků společností Asental Land, s.r.o.                                  
pro oprávněného statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06436/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti: 

- kabelového vedení veřejného osvětlení k části pozemků parc. č. 363 - ostatní plocha, 

neplodná půda a parc. č. 1962/1 -  ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, 

- vodovodního řadu DN 80 k části pozemku parc. č. 1962/1 -  ostatní plocha, ostatní 
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komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

- dešťové kanalizace DN 250 k části pozemku parc. č. 1882 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, 

- dešťové kanalizace DN 400 k částem pozemků parc. č. 362 - ostatní plocha, manipulační 

plocha, parc. č. 388/1 - orná půda a parc. č. 388/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 

Asental Land, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 277 69 143 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava 
(lokalita ul. Veleslavínova), návrh na záměr města neprodat pozemek                     
v k. ú. Přívoz (ul. Palackého) 
  
Usnesení číslo: 06437/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 839/8, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava                      

a Přívoz 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 19 
Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava, návrh na záměr města nedarovat nemovitou věc v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06438/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01459/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice,                

a to část pozemku parc.č. 2217/23, ost. plocha, neplodná půda, o výměře 834 m
2
, dle 

geometrického plánu č. 2212-262/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 

2217/40, ost. plocha, neplodná půda, včetně zpevněné plochy 

a zároveň souhlasí s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,                         

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

pozemek parc.č. 5609/3, ost. plocha, silnice 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06439/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o záměru města pronajmout 

části pozemku parc.č. 1899/42, orná půda ve vlastnictví statutárního města Ostrava o celkové 

výměře 10,51 m
2
, a to část označená v situačním snímku jako “A” o výměře 3,70 m

2
, část 

označená v situačním snímku jako “B” o výměře 0,74 m
2
 a část označená v situačním snímku 

jako “C” o výměře 6,07 m
2
 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Lužná), dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 23 
Návrh na souhlas s pořádáním akce, návrh na záměr města pronajmout 
pozemek v k. ú. Bobrovníky a v k. ú. Nová Bělá 
  
Usnesení číslo: 06440/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s pořádáním akce “Návštěva císaře v Ostravě aneb tentokrát přijde i Sissi!!!”, jejíž součástí 

bude slavnostní projev arcivévodkyně Žofie, nástup vojenské armády pod vedením císaře + 

vojenská salva, 

na pozemku parc. č. 980/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

pro Národní divadlo moravskoslezské, příspěvkovou organizaci, se sídlem Čs. legií 148/14, 

701 14 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 001 00 528 

dne 3. 6. 2017 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmou pozemek parc. č. 469/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

Bobrovníky, obec Hlučín, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého 

materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1640/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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o výměře 4,95 m2 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 

3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 24 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, Mariánské Hory, Přívoz a Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06441/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a část pozemku p. p. č. 1104 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle zákresu 

ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 

kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 574/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7,46 m
2
 

- p. p. č. 576 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4,96 m
2
 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha, a to část A o výměře 25,9 m
2
, část B o výměře 

12,7 m
2
, část C o výměře 19,9 m

2
 a část D o výměře 55,7 m

2
, 

- p. p. č. 971/34 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40,7 m
2
, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu, s tím, že si vyhrazuje 

právo pronajmout předmětné části pozemků jednotlivě a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv 

tento záměr zrušit 
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4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3247/3 - vodní plocha, koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené o výměře 29,7 m
2
 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, dle 

zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 25 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o skončení nájmu 
  
Usnesení číslo: 06442/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 1317/2 - zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

s XXXXXXXX XXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXba 

za účelem užívání pozemku zastavěného stavbou, která je ve vlastnictví nájemce 

za nájemné ve výši 15 Kč/m2/rok, tj. 330 Kč ročně 

na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu k části pozemku parc. č. 2965/1 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60,68 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

založeného nájemní smlouvou ev. č. 2175/2013/MJ ze dne 30. 7. 2013, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 8. 8. 2014 

se společností BONO auto, a. s., se sídlem Šenov u Nového Jičína, Malostranská 579, PSČ          

742 42, IČO 146 14 812 
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k 31. 5. 2017 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky (k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 06443/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření Dohody o skončení výpůjčky s Českou republikou, 

Úřadem vlády České republiky, 

se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1- Malá Strana, IČO: 00006599, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 
  
Usnesení číslo: 06444/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o využívání sportoviště 

se zapsaným spolkem 

Česká rugbyová unie, z.s.  

se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6 -Břevnov, 160 17, Praha, IČO: 005 40 706 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 28 
Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty v k.ú. Měrkovice, obec 
Kozlovice 
  
Usnesení číslo: 06445/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01451/17 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem nabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstavitelce XXXXXX XXXXXXXX, rok 

narození XXXX, poslední trvalé bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, a to: 

- spoluvlastnický podíl ve výši 6/108 na pozemku p.p.č. 3638/15 

- spoluvlastnický podíl ve výši 6/108 na pozemku p.p.č. 3706/1  

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh nevyhovět žádosti fyzické osoby - pozemek p.p.č. 59/10, k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06446/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01460/17 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX XXXXXX XXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX týkající se části pozemku p.p.č. 59/10, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

a souhlasí s návrhem nevyhovět žádosti XXXXX XXXXXXXXXX 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh na dar vodovodního řadu v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 
uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickými 
osobami 
  
Usnesení číslo: 06447/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí daru vodovodního řadu PE D 90  celkové délky 242,5 m, který je uložen v pozemcích 

 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 1A, č. 1B předloženého materiálu, a to: 

- p. p. č. 253/2  -  orná půda, 

- p. p. č. 253/14  -  orná půda, 

- p. p. č. 253/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 421/15 - ostatní plocha, zeleň, 

- p. p. č. 253/23 - orná půda 

a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s žadateli – dárci 

XXXX XXXXXXX, rok narození XXXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození  XXXX 

bydliště X XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, Muglinov, 712 00 Ostrava 

Stavební objekt byl vybudován v rámci stavby “Příprava území pro výstavbu 10 RD Ostrava - 

Hladnov, II. etapa”. 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodního řadu PE D 90 k pozemku: 
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p. p. č. 253/23 – orná půda 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

Manželé 

XXXXXXXXX XXba, rok narození 1XX9, 

XXXX XXXXvá, rok narození 19X0, 

oba bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXov, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu PE D 90                           

na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 31 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 06448/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně 

16.279.173,94 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000                  

do nájmu společnosti  Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava 

- Jednotná kanalizace DN 250, DN 300, DN 400, DN 600 celkové délky 1 161,72 m včetně 36 

kusů kanalizačních šachet, uložená v pozemcích parc. č. 2291/1, parc. č. 2251/1, parc. č. 2249, 

parc. č. 2247/1, parc. č. 2252, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č. 144/16/VH/K ze dne 14. 12. 2016 a vybudována                    

v rámci stavby “Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1,2 - stoka KP, rušení výust”, ORG 

7081, v pořizovací ceně 16.279.171,94 Kč. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 

který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou ev. č. 1050/2017/MJ ze dne 29. 3. 2017 

od společnosti Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o., a to: 

- vodovod PE D 90 celkové délky 207,57 m včetně 2 kusů hydrantů, 
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- splašková kanalizace DN 250, DN 50 celkové délky 146,89 m, 

uložené v pozemcích parc. č. 685/56, parc. č. 685/65, parc. č. 730/15, vše v k. ú. Lhotka                     

u Ostravy, obec Ostrava, v pořizovací ceně 2,00 Kč 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit: 

Dokončené investiční akce statutárního města Ostravy 

- Stoky DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 celkové délky 727,85 m včetně 47 kusů 

kanalizačních šachet, uložené v pozemcích parc. č. 3815/1, parc. č. 3831/1, parc. č. 3831/57, 

parc. č. 468, parc. č. 515/1, parc. č. 3815/4, parc. č. 201/1, parc. č. 576, parc. č. 574/1, parc. č. 

574/2, parc. č. 600/1, parc. č. 600/3, parc. č. 614/1, parc. č. 3832, parc. č. 612, parc. č. 611/1, 

parc. č. 615/1, parc. č. 616/1, parc. č. 1212/2, parc. č. 1212/5, parc. č. 1210, parc. č. 1183, parc. 

č. 626, parc. č. 1178, parc. č. 1150, parc. č. 630, parc. č. 1155, parc. č. 1132, parc. č. 1129/2, 

parc. č. 1146/1, parc. č. 1142, parc. č. 633, parc. č. 1067/1, parc. č. 1102/1, parc. č. 1063, parc. 

č. 1910, parc. č. 3815/7, parc. č. 604/5, parc. č. 606/1 vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 24/17/VH/K ze dne 20. 2. 2017 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Žádost o prominutí úroků z prodlení 
  
Usnesení číslo: 06449/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně věřitele o prominutí úroků z prodlení ve výši 2.372,70 Kč panu Petru Jaškovskému, 

IČO 88632334, se sídlem Sovova 1425/6, 703 00  Ostrava - Vítkovice a o uzavření dohody                  

o prominutí dluhu (úroků z prodlení) s dlužníkem 

Petrem Jaškovským, IČO 88632334, se sídlem Sovova 1425/6, 703 00  Ostrava - Vítkovice 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Žádost o prominutí smluvní pokuty 
  
Usnesení číslo: 06450/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně věřitele prominout smluvní pokutu ve výši 16.000,- Kč, která vznikla z titulu 

nedodržení podmínek sjednaných v budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ev. č. 

0143/2015/MJ, společnosti V-PODLAHY, s.r.o., se sídlem Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, 

IČO: 25374745, a uzavřít dohodu o prominutí dluhu (smluvní pokuty) s dlužníkem 

V-PODLAHY, s.r.o., se sídlem Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, IČO: 25374745 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti, likvidaci a přebytečnosti 
movitého majetku a jeho vyřazení ze smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 06451/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
-  o neupotřebitelnosti a likvidaci použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, v celkové pořizovací hodnotě 5.458.823,03 Kč, specifikovaných v příloze č. 2 

předloženého materiálu   

- o přebytečnosti použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, v celkové  

pořizovací hodnotě 152.031,80 Kč, specifikovaných v příloze č. 3 předloženého materiálu 

-  o vyřazení použitých movitých věcí dle přílohy č. 2 a 3  předloženého materiálu  (v celkové 

hodnotě 5.610.854,83 Kč), vypůjčených České republice - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561 



Statutární město Ostrava 
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ze Smlouvy o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 31. 12. 2003, ve  znění dodatků č. 1-26  

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

zajistit úkony související  s fyzickým převzetím použitých movitých věcí dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

od HZS MSK vč. vyhotovení předávacího protokolu 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 02.06.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

zajistit fyzickou likvidaci movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 02.06.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení 

předseda:  Tomeček Stanislav, za odbor hospodářské správy 

                  Nohlová Marie, za odbor majetkový 

                  Ing. Kubenka Jiří, za HZS MSK 

                  Ing. Fojtík Adam, za HZS MSK 

  

5) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o povedení likvidace 

  

 Vyřizuje: Stanislav Tomeček, T: 02.06.2017 

 předseda likvidační komise 

  
6) pověřuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy, 

aby  podepsal  předávací  protokol  na převzetí  použitých  movitých věcí  dle  bodu 1) 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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tohoto  snesení 

od HZS MSK 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 02.06.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 35 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Mariánské Hory                                     
a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 06452/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01461/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 

odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

-  Místní komunikace v Mariánských Horách, ul. Grmelova, Švermova (SO 101) na pozemcích 

p. p. č. 736/1, 736/2, 736/113, 736/339, 736/340, 768/2, 768/6, 768/7, 768/8, 780/14, 816/22, 

976/5, 976/22, 976/26, 976/27, 976/32 a 976/33 v katastrálním území Mariánské Hory, obec 

Ostrava. 

chodníky vedeny pod inventárním číslem 154472 v pořizovací hodnotě 90 899,40 Kč, 

cyklostezka vedena pod inventárním číslem 154473 v pořizovací hodnotě 3 083 004,29 Kč. 

-  Opěrná zeď (SO 201) na pozemcích p. p. č. 976/5, 976/22, 976/27 v katastrálním území 

Mariánské Hory, obec Ostrava, vedena pod inventárním číslem 154474 v pořizovací hodnotě 

4.019.483,10 Kč. 

- Pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava: 

pozemek p. p. č. 736/339,  ostatní plocha, jiná plocha, inv. č. 156382 v hodnotě 5.600,- Kč,     

pozemek p. p. č. 736/340, ostatní plocha, jiná plocha, inv. č. 156383 v hodnotě 3.600,- Kč,     

pozemek p. p. č. 768/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č.  53217 v hodnotě                   

20.340,- Kč, 

pozemek p. p. č. 768/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 53218 v hodnotě               

10.620,- Kč, 

pozemek p. p. č. 816/22 v k. ú. Mariánské Hory, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 
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110373 v hodnotě  1.084.380,- Kč, 

pozemek p. p. č. 780/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 110370 v hodnotě  

244.200,- Kč, 

pozemek p. p. č. 976/32, ostatní plocha, jiná plocha, inv. č. 156774 v hodnotě   15.840,- Kč,    

pozemek p. p. č. 976/33, ostatní plocha, jiná plocha, inv. č. 156775 v hodnotě   25.080,- Kč.  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podpisu předávacího protokolu dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo 

města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.07.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

požádat starostku městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o zajištění udržitelnosti 

projektu „Cyklostezka Chemické osady, Grmelova“ dle podmínek stanovených ve smlouvě            

o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady ev. č. 0333/2016/OSR a o spolupráci                             

s odborem strategického rozvoje při administraci pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 27.10.2021 

 starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1), 2) a 4)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 44 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor                  
(k. ú. Moravská Ostrava) a návrh na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. 
Poruba-sever) 
  
Usnesení číslo: 06453/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 3 ke “Smlouvě o nájmu nebytových prostor” ev. 

č. 03916/1999/MJ ze dne 26. 8. 1993, ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřené s právnickou osobou 

Česká spořitelna, a.s., 

se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, 

kterým se mění předmět nájmu, nájemné a práva a povinnosti smluvních stran 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
na straně nájemce o uzavření Nájemní smlouvy č. 4 N17/71 s právnickou osobou 

Česká republika 

státní pozemkový úřad, 

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO: 013 12 774, 

jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 3613, zahrada v k. ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava, 

za účelem realizace stavby “Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova, Ostrava-Poruba”,                     

na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 109 425 Kč/rok včetně DPH 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 65 
Návrh na uzavření Dodatku č. 27 ke smlouvě o výpůjčce mezi 
statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 06454/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření Dodatku č. 27 ke Smlouvě o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ                   

ze  dne 31. 12. 2003 uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, se sídlem 700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40, IČO 70884561 

(jako vypůjčitel), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 3 
Návrh na uzavření objednávky na rozdělení projektové dokumentace 
pro provedení stavby “Cyklostezka Nová Ves - vodárna” 
  
Usnesení číslo: 06455/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vystavit objednávku na zhotovitele HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.., se sídlem 

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 45797170  na zpracování rozdělení projektové 

dokumentace pro provedení stavby “ Cyklostezka Nová Ves - vodárna”  za cenu 133 100,- Kč 

vč. DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru investičního 

k podpisu objednávky na zhotovitele HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.., se sídlem 

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 45797170  na zpracování rozdělení projektové 

dokumentace pro provedení stavby “ Cyklostezka Nová Ves - vodárna”  za cenu 133 100,- Kč 

vč. DPH  

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík,  

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 49 
Domov důchodců Korýtko - Návrh Dohody o ukončení smluvního 
vztahu 
  
Usnesení číslo: 06456/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo č. 

0037/2017/OI/VZKÚ ze dne 13.02.2017 na realizaci díla “Přístavba a nástavba Domova 

důchodců Korýtko” mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 a zhotovitelem 

Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 62/80  

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice (TDS + 
BOZP)”, poř. č. 72/2017 
  
Usnesení číslo: 06457/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy 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 aktualizace při realizaci stavby 

„Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice“ v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu se společností: 

JS Property, a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou 582 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Odvodnění cvičné louky pro hasiče Ostrava - 
Proskovice”, poř.č. 44/2017 
  
Usnesení číslo: 06458/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06131/RM1418/89 
  
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 “Odvodnění pozemku cvičné 

louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě - Proskovicích” v k.ú. Proskovice, obec 

Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 
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K2 stavební Moravia s.r.o. 

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava 

IČO: 28573994 

za cenu nejvýše přípustnou 4.476.373,13 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. Čs. exilu”, poř. č. 50/2017 
  
Usnesení číslo: 06459/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Oprava kanalizace ul. Čs. exilu“  

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

VEGI, s. r. o. 

se sídlem: U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25345583    

za cenu nejvýše přípustnou 1.913.147,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. Martinovská”, poř. č. 51/2017 
  
Usnesení číslo: 06460/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Oprava kanalizace ulice 

Martinovská č. 121 – č. 127“  v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611   
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za cenu nejvýše přípustnou 544.792,58 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy              
o dílo a smlouvy příkazní pro stavbu Revitalizace zahrady areálu 
Armády spásy Ostrava, ORG 6052 
  
Usnesení číslo: 06461/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní                         

na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby 

Revitalizace zahrady areálu Armády spásy Ostrava, ORG 6052, za cenu nejvýše přípustnou 

265000,- Kč bez DPH se společností ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, Ostrava, IČO: 

25858343, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova”, poř. č. 212/2016 
  
Usnesení číslo: 06462/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 05873/RM1418/85 
  
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, v platném znění, na realizaci stavby “Cyklotrasa 

Y - Průmyslová, Baarova”, v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 9: 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 

Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 64610225 

za cenu nejvýše přípustnou 7.310.030,66 Kč bez DPH 
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RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “SPZ Mošnov - autobusové zastávky Mobis, Behr”, 
poř. č. 86/2017 
  
Usnesení číslo: 06463/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,                       

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „SPZ Mošnov - autobusové 

zastávky Mobis, Behr“ v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Dagmar Žižková - 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. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

3. Ing. Ladislav Bražina - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. Dagmar Žižková - odbor investiční 
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5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Pustkovecká”, poř. č. 047/2017 
  
Usnesení číslo: 06464/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06290/RM1418/91 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách,                           

v platném  znění, na realizaci stavby „Rekonstrukce ul. Pustkovecká“ v  k. ú. Pustkovec                     

a v k.ú. Poruba - Sever, obec Ostrava, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 14 
Regulační vodárenský uzel PZ Mošnov - PD, IČ a AD 
  
Usnesení číslo: 06465/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní                     

na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

pro stavbu “Regulační vodárenský uzel PZ Mošnov” se zhotovitelem 

PROSPECT spol. s r.o. 

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČ: 14616688 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Výdušná jáma” pro stavbu 
“Ostrava 609/67 Stavař, NNk”, k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06466/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry v bezpečnostním pásmu starého důlního díla 

“Výdušná jáma” vyhlášené územním rozhodnutím č. 73/08 ze dne 14.4.2008 vydaným pod zn. 

Správ./ÚSŘ/3245-4/06/Chu-R,  pro stavbu “Ostrava 609/67 Stavař, NNk” dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitostí svěřených 
městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 06467/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a) a k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), 

obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) pod číslem 051 – městský obvod Svinov 

obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
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změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování územní 
studie “KRÁSNÉ POLE - CENTRÁLNÍ ČÁST” 
  
Usnesení číslo: 06468/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování územní studie “KRÁSNÉ POLE - 

CENTRÁLNÍ ČÁST”,  ve kterém se upravuje doba odevzdání zpracovaného díla dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 5 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 06469/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím každého                

z jednotlivých darů dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská 

Ostrava, IČO: 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 07.06.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 7 
Přijetí finančních prostředků z Moravskoslezského kraje                               
pro Zoologickou zahradu Ostrava, p.o. na realizaci projektu 
„Biodiverzita - to jsme i my” 
  
Usnesení číslo: 06470/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Zoologickou zahradu Ostrava, 

příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Biodiverzita – to jsme i my“ ve výši                 

149 000,- Kč (slovy: stočtyřicetdevěttisíckorunčeských), dle podmínek stanovených                             

ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 

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

a Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem Michálkovická 197,              

710 00 Ostrava, IČO 00373249, dle přílohy č. 2  předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

zvyšují se neinvestiční přijaté příspěvky od krajů na 

pol. 4122, ÚZ 319                                                                              o  149 tis. Kč 

zvyšují  se neinvestiční příspěvky na 

ORJ 190, § 3741, pol. 5336, ÚZ 319, org. 4270                                o  149 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 42 
Žádost o posunutí termínu čerpání finančních prostředků z Fondu 
životního prostředí města Ostravy - Zahrada u novostavby mateřské 
školy na ul. Stanislavského 
  
Usnesení číslo: 06471/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 05621/RM1418/81 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně termínu čerpání finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy                   

v rámci realizace projektu “Zahrada u novostavby mateřské školy na ul. Stanislavského”                      

z 30. 05. 2017 na 30. 06. 2017 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Poskytnutí transferů z Fondu životního prostředí města Ostravy                     
na realizaci projektů “Výuková zahrada u MŠ na ul. Za Ještěrkou v k. ú. 
Bartovice”, “Přírodovědná učebna v přírodě na Srbské”, “Rekonstrukce 
části školní zahrady pro potřeby kroužku mladých zahrádkářů” 
  
Usnesení číslo: 06472/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy              

ve výši 1.222.760 Kč městskému obvodu Radvanice a Bartovice na realizaci projektu 

“Výuková zahrada u MŠ na ul. Za Ještěrkou v k. ú. Bartovice” dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového investičního a neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí 

města Ostravy ve výši 772.461,96 Kč městskému obvodu Ostrava-Jih na realizaci projektu 

“Přírodovědná učebna v přírodě na Srbské” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového investičního a neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí 

města Ostravy ve výši 186.927 Kč městskému obvodu Petřkovice na realizaci projektu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 71/80  

“Rekonstrukce části školní zahrady pro potřeby kroužku mladých zahrádkářů” dle přílohy č. 3 

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy: 

- zvyšuje se financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .................................................. o 2.183 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 511 ........................ o 49 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 611 ...................... o 138 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 504 ...................... o 302 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 604 ...................... o 471 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 517 ................... o 1.223 tis. Kč 

u městského obvodu Petřkovice: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 511 ........................................ o 49 tis. Kč 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 611 ...................................... o 138 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ........................................................... o 49 tis. Kč 

- zvyšují se kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ......................................................... o 138 tis. Kč 

u městského obvodu Ostrava - Jih: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 504 ....................................... o 302 tis. Kč 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 604 ....................................... o 471 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ......................................................... o 302 tis. Kč 
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- zvyšují se kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ......................................................... o 471 tis. Kč 

u městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 517 .................................... o 1.223 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ....................................................... o 1.223 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 50 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 06473/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele  

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Dětské centrum Domeček o 3 176 tis.Kč 

Městská nemocnice Ostrava o 5 911 tis.Kč 

b) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, na základě 

smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC,            

ve výši 638 tis.Kč, účelově určený na realizaci projektu/akce doplnění chlazení v prostoru 

kuchyně s časovou použitelností od 1.7.2017 do 31.12.2017 
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2) rozhodla 

  
a) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 4 000 tis.Kč městskému obvodu Slezská Ostrava 

na opravu chodníku podél komunikace ul. Vratimovská 

b) o změně použití části investiční dotace ve výši 400 tis.Kč na zpracování projektových 

dokumentací na připravované investiční akce dle bodu D.1. důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13011 o 4 670 tis.Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 34070 o 145 tis.Kč (A.4.)  

                                      ÚZ 35019 o 33 tis.Kč (A.5.) 

neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 376 tis.Kč (A.2.) 

                                      ÚZ 201 o 573 tis.Kč (A.3.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 135, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5011 o 3 463 tis.Kč 

                                                              pol. 5021 o 30 tis.Kč 

                                                              pol. 5031 o 866 tis.Kč 

                                                              pol. 5032 o 311 tis.Kč 

na § 5599, pol. 5162, ORJ 133, ÚZ 201 o 573 tis.Kč (A.3.) 

na § 2321, pol. 5363, ORJ 230 o 1 tis.Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 136, § 2219, pol. 5171 o 100 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 5137 o 6 tis.Kč 

(C.3.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5137 o 225 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 123 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5021 o 10 tis.Kč 

               ORJ 133, § 6171, pol. 5179 o 23 tis.Kč 

               ORJ 300, § 3719, org. 96000000, ÚZ 90002, pol. 5139 o 35 tis.Kč 

                                                                                       pol. 5166 o 847 tis.Kč 

                                                                                       pol. 5169 o 39 tis.Kč 

                                                                      pol. 5139 o 9 tis.Kč 

                                                                      pol. 5166 o 212 tis.Kč 

                                                                      pol. 5169 o 9 tis.Kč 

(C.6.) na ORJ 180, § 4349, ÚZ 7109, pol. 5169 o 347 tis.Kč 
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                                                            pol. 5167 o 60 tis.Kč  

                                                            pol. 5171 o 48 tis.Kč  

                                                            pol. 5137 o 20 tis.Kč 

                                                            pol. 5175 o 7 tis.Kč 

(C.8.) na ORJ 136, § 3412, pol. 5152 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 283 tis.Kč 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 54 tis.Kč (C.9.) 

na § 4349, pol. 5363, ORJ 180 o 281 tis.Kč (C.10.) 

(C.13.) na § 3299, ORJ 140, pol. 5164 o 28 tis.Kč 

                                              pol. 5175 o 7 tis.Kč 

                                              pol. 5194 o 24 tis.Kč   

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 121, § 5511, pol. 6121 o 2 840 tis.Kč 

               ORJ 230, § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6049 o 7 985 tis.Kč 

                                                                        org. 6050 o 1 015 tis.Kč  

                                                              ÚZ 1080, org. 6050 o 6 970 tis.Kč  

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 376 tis.Kč (A.2.) 

na § 3315, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4250 o 145 tis.Kč (A.4.) 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35019, org. 4241 o 33 tis.Kč (A.5.) 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 3 176 tis.Kč (C.4.) 

(C.7.) na ORJ 170, pol. 5331, org. 4241, § 3519 o 2 407 tis.Kč 

                                                                 § 3522 o 1 698 tis.Kč 

                                                                 § 3539 o 33 tis.Kč 

                                                                 § 4358 o 1 767 tis.Kč 

                                                                 § 5212 o 6 tis.Kč    

na § 3211, pol. 5491, ORJ 140 o 110 tis.Kč (E.1.) 

- investiční transfery 

(C.12.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, ÚZ 95, org. 34 o 255 tis.Kč 

                                 § 4357, pol. 6351, ÚZ 95, org. 34 o 383 tis.Kč   

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 503 o 4 000 tis.Kč (C.11.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 1 tis.Kč (C.1.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 136 o 106 tis.Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5039 o 29 tis.Kč 

                                            pol. 5131 o 5 tis.Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 75/80  

                                            pol. 5132 o 66 tis.Kč 

                                            pol. 5134 o 80 tis.Kč 

                                            pol. 5136 o 10 tis.Kč 

                                            pol. 5156 o 50 tis.Kč   

                                            pol. 5164 o 7 tis.Kč 

                                            pol. 5166 o 2 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 99 tis.Kč 

na § 3599, pol. 5909, ORJ 170 o 3 176 tis.Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 300, § 3699, pol. 5169 o 10 tis.Kč 

                               § 2143, pol. 5169 o 23 tis.Kč 

                               § 3719, pol. 5166 o 1 151 tis.Kč 

(C.6.) na ORJ 180 § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601 o 290 tis.Kč 

                                                            ÚZ 7119 o 117 tis.Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 7109 o 75 tis.Kč 

na § 3599, pol. 5909, ORJ 170 o 5 911 tis.Kč (C.7.) 

(C.8.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5153 o 283 tis.Kč 

                                            pol. 5154 o 200 tis.Kč 

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 54 tis.Kč (C.9.) 

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7601 o 281 tis.Kč (C.10.) 

na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 59 tis.Kč (C.13.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909 o 2 840 tis.Kč  

                                             pol. 6909, ÚZ 1080 o 6 970 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6032 o 9 000 tis.Kč 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 4 000 tis.Kč (C.11.) 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 95, org. 8006 o 638 tis.Kč (C.12.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 110 tis.Kč (E.1.) 

Městské obvody celkem dle bodu A.1. důvodové zprávy 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13011 o 17 728 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 o 17 728 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.11.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 503 o 4 000 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava chodníku podél komunikace ul. Vratimovská 

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 4 000 tis.Kč 

  

4) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 37 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 06474/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 05750/RM1418/83 
  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k záměru nabytí 

- pozemku p.č. 1941/2 o výměře 187 m
2
 

- pozemku p.č.1945/15 o výměře 1403 m
2
 

vše v k.ú. Hošťálkovice 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na úpravu funkčních míst odboru živnostenského úřadu 
Magistrátu města Ostravy s účinností od 1.6.2017 
  
Usnesení číslo: 06475/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
bod 4a) svého usnesení č. 06391/RM1418/93 ze dne 9.5.2017 

  

2) rozhodla 

  
o snížení počtu funkčních míst odboru živnostenský úřad z 46 na 44 s účinností od 1.6.2017 
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RM_M 4 
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů 
provozně souvisejících - SmVaK a Statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06476/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zrušení svého usnesení č.05468/RM1418/78 ze dne 13.12.2016, kterým rozhodla o uzavření 

“Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů  provozně souvisejících 

č. 490/DPS/OS/V/2016” 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření “Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně 

souvisejících “ mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s  IČO: 

45193665 a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451  dle přílohy č.1  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo “Revitalizace zeleně Karolina”, 
číslo smlouvy objednatele: 1239/2017/HS/VZKÚ, IVZ: P17V00000046 
  
Usnesení číslo: 06477/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo “Revitalizace zeleně Karolina”, číslo smlouvy 

objednatele: 1239/2017/HS/VZKÚ, IVZ: P17V00000046 mezi Statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,  IČO: 00845451 a společností AWT Rekultivace a.s., 

Dělnická 41/884, 735 64  Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 47676175  dle přílohy č.2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na uzavření smluv o provádění servisních úkonů v objektech 
MFB III. a MFB IV. v areálu Vědecko - technologického parku v Ostravě 
Pustkovci 
  
Usnesení číslo: 06478/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu poskytovateli AZ KLIMA a.s., se sídlem Tilhonova 

59, 627 00 Brno, IČO: 24772631 na provádění garančních prohlídek a údržby 

vzduchotechnického zařízení v objektech Multifunkčních budov III. a IV. v areálu Vědecko-

technologického parku v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši                           

159 086,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu poskytovateli COMPLETE CZ spol. s r.o., se sídlem 

Legerova 24/1853, 120 00 Praha 2, IČO: 26707829 na zajištění prohlídek a údržbu jednotek 

přesné klimatizace, vzduchem chlazených kondenzátorů a blokových chladících jednotek                    

v objektech Multifunkčních budov III. a IV. v areálu Vědecko-technologického parku                        

v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 134 350,- Kč bez DPH, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu poskytovateli REELGATE s.r.o., se sídlem                          

Na Jánské 1046/4, 710 00 Ostrava, IČO: 25873156 na zajištění revizí, prohlídek a dalších prací 

na systémech CCTV, PTZS, STA a IP tabla v objektech Multifunkčních budov III. a IV.                         

v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše přípustnou 

ve výši 250 000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu poskytovateli POWERBRIDGE spol. s r.o.,                        

se sídlem Vintrovna 262, 664 41 Popůvky, IČO: 25547194 na provádění pravidelné servisní 

činnosti u záložních zdrojů v objektech Multifunkčních budov III. a IV. v areálu Vědecko-

technologického parku v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši                           

98 501,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu jednotlivých smluv dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy                               
na regeneraci trávníků dvou fotbalových hřišť stadionu Bazaly 
  
Usnesení číslo: 06479/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu   a   uzavření  smlouvy na regeneraci trávníků dvou 

fotbalových hřišť na pozemku parc.č. 1706 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - stadion 

Bazaly, Bukovanského 4, Ostrava-Slezská Ostrava  se společností:  

  

EUROGREEN CZ s.r.o., Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, 

za cenu  233.580,- Kč bez DPH,  dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Přístřešek pro parkování a sklad hořlavých látek”, 
poř. č. 75/2017 
  
Usnesení číslo: 06480/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavební akce „Přístřešek pro parkování               

a sklad hořlavých látek“, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

KROSSBAU s.r.o. 

se sídlem: Stadická 997/13a, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 

IČO: 27776565 

za cenu nejvýše přípustnou 718.067,89 Kč bez DPH 
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RM_VZ 16 
Návrh Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 
zadání 
  
Usnesení číslo: 06481/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vzorovou “Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání” veřejných 

zakázek na poskytování mobilních telekomunikačních služeb a na dodávky elektrické energie          

a plynu mezi statutárním městem Ostrava na straně jedné a  právnickými osobami zřízenými             

a založenými statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody na straně druhé dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Domov Korýtko - prádelna a kuchyň (PD+AD+IČ)”, 
poř. č. 71/2017 
  
Usnesení číslo: 06482/RM1418/94 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na vypracování projektových dokumentací a výkon 

inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu realizace stavby „Domov Korýtko - prádelna 

a kuchyň“ v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

INGESTA spol. s r.o. 

se sídlem: Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

IČO: 25391194     

za cenu nejvýše přípustnou 761.000,- Kč bez DPH 

  

 
  
 
 


