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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 20.06.2017  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

06737/RM1418/98 RM_M 0 Schválení programu 98. schůze rady města konané 
dne 20.06.2017 

35 

06738/RM1418/98 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

45 

06739/RM1418/98 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady společnosti 
Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. - 
schválení smluv o výkonu funkce 

28 

06740/RM1418/98 RM_M 8 Návrh na souhlas se změnou usnesení pro přípravu 
projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt 
„Modernizace učeben ZŠ Bohumínská” 

50 

06741/RM1418/98 RM_M 9 Návrh na souhlas s podáním žádosti 
o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 
v rámci Podmínek dotačního Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb 
a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 
313 – MPSV státního rozpočtu 

50 

06742/RM1418/98 RM_M 47 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace 
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
programu „Příspěvky na ozdravné pobyty 
ŽPZ/04/2016” 

50 

06743/RM1418/98 RM_M 50 Souhlas s podáním žádosti o dofinancování 
sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek 
dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání 
dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

50 

06744/RM1418/98 RM_M 55 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti 
o dotaci pro projekt „Snížení energetické 
náročnosti budovy objektu bytového domu 
na ul. Bartolomějská“ v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu 

50 

06745/RM1418/98 RM_M 48 Návrh na prodej služebního psa 25 
06746/RM1418/98 RM_M 49 Zpráva o činnosti Městské policie za měsíc 

květen 2017 
25 

06747/RM1418/98 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Nákup automobilů”, 
poř. č. 76/2017 

84 

06748/RM1418/98 RM_M 5 Vystavení objednávky na provedení záručního 
servisu nástavby 17 dopravních automobilů 
15 MB Sprinter u vozidel jednotek sboru 
dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy 

01 

06749/RM1418/98 RM_M 66 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, 
náměstků primátora, do Číny ve dnech 12.-
24.07.2017 

01 

06750/RM1418/98 RM_M 45 Smlouvy o společném vystavování a prezentaci 
na veletrhu EXPO REAL 2017 

38 
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06751/RM1418/98 RM_M 51 Souhlas s uzavřením „SMLOUVY 
O PARTNERSTVÍ” v rámci realizace 
mezinárodního projektu s názvem „AIR TRITIA” 

38 

06752/RM1418/98 RM_M 53 Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky v rámci Národního programu 
Životní prostředí pro projekt „Akční plán 
udržitelné energetiky” 

38 

06753/RM1418/98 RM_VZ 9 Schválení přípravy projektů cyklodopravy 
do Integrovaného regionálního operačního 
programu ke spolufinancování z externích zdrojů 
a zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
s uzavřením Smlouvy na zajištění služeb 

38 

06754/RM1418/98 RM_M 65 Schválení podání žádostí o dotaci pro projekty 
„Transformace Domova na Liščině II 
a Transformace Domova Barevný svět II” 

38 

06755/RM1418/98 RM_M 6 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162 

40 

06756/RM1418/98 RM_M 44 Schválení přípravy a podání žádosti o podporu 
z Operačního programu Zaměstnanost pro projekt 
„Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje 
sociální práce” příspěvkové organizace Domov 
Sluníčko, Ostrava - Vítkovice 

41 

06757/RM1418/98 RM_MZP 2 Návrh na stanovení platů ředitelů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava 
v oblasti sociální péče z důvodu legislativních 
změn 

86 

06758/RM1418/98 RM_M 23 Návrh na způsob krytí navýšených osobních 
nákladů v roce 2017 souvisejících s legislativními 
změnami u 9 příspěvkových organizací sociálních 
služeb 

86 

06759/RM1418/98 RM_M 46 Návrh na souhlas s vyřazením a prodejem 
neupotřebitelné movité věci města Ostravy 
ve správě Komorní scény Arény, příspěvkové 
organizace 

42 

06760/RM1418/98 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 
obchodní společnosti Společnost pro využití letiště 
Ostrava-Mošnov a.s. 

90 

06761/RM1418/98 RM_M 13 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 
Ostrava - Jih 

08 

06762/RM1418/98 RM_M 14 Návrh na předání vodohospodářského majetku 
statutárního města Ostravy a záměr pronájmu 
vodohospodářských staveb 

08 

06763/RM1418/98 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním stavby 
na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy 

08 
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06764/RM1418/98 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 
a zpevněné plochy do pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava, pro společnost EBG plastics CZ 
s.r.o. 

08 

06765/RM1418/98 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
a zpevněné plochy do části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými 
osobami 

08 

06766/RM1418/98 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním kanalizační 
přípojky do části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými 
osobami 

08 

06767/RM1418/98 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN 0,4 kV, uzavření smluv 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a smlouvy o zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

06768/RM1418/98 RM_M 20 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 

06769/RM1418/98 RM_M 27 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 
nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava 

08 

06770/RM1418/98 RM_M 29 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí 
smlouvě o využívání sportoviště 

08 

06771/RM1418/98 RM_M 30 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní 
smlouvě (k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

08 

06772/RM1418/98 RM_M 31 Souhlas s podnájmem bytu 08 
06773/RM1418/98 RM_M 32 Návrh nájemní smlouvy na pronájem služebního 

bytu na ul. Pobialova 875/8, Moravská Ostrava 
08 

06774/RM1418/98 RM_M 33 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru 
v domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský 
Les 

08 

06775/RM1418/98 RM_M 34 Návrh na uzavření dohody o zrušení věcného 
břemene k pozemkům v k. ú. Sedlnice, 
obec Sedlnice, ve Strategické průmyslové zóně 
Ostrava - Mošnov 

08 

06776/RM1418/98 RM_M 35 Návrh na záměr města propachtovat pozemky 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

08 
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06777/RM1418/98 RM_M 36 Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

08 

06778/RM1418/98 RM_M 37 Návrh na uzavření smluv k pozemkům 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

06779/RM1418/98 RM_M 38 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro oprávněného 
Callidus trading, spol. s r.o. 

08 

06780/RM1418/98 RM_M 39 Návrh na souhlas s povolením vstupu na pozemek 
za účelem provedení průzkumu stavebně 
technického podloží vozovky a chodníků ulice 
Emila Filly 

08 

06781/RM1418/98 RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním přípojek 
do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh 
na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a nájemních smluv 

08 

06782/RM1418/98 RM_M 42 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci 
(k. ú. Moravská Ostrava) 

08 

06783/RM1418/98 RM_M 43 Návrh nevyužít předkupní právo k nemovitým 
věcem v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

06784/RM1418/98 RM_M 61 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci 
nebo jejich části (k. ú. Moravská Ostrava) 

08 

06785/RM1418/98 RM_M 7 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 1945/2010/OI/LPO ze dne 28.06.2010 
na zpracování projektové dokumentace stavby 
„Koblov - plošná kanalizace” 

05 

06786/RM1418/98 RM_M 10 „Dopravní hřiště Orebitská” - bezúplatné přijetí 
nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 

05 

06787/RM1418/98 RM_M 11 Černá louka - smlouva o převodu projektové 
dokumentace 

05 

06788/RM1418/98 RM_M 12 Biskupství - smlouva o převodu provozně-
architektonického řešení 

05 

06789/RM1418/98 RM_M 56 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
z důvodu vzniku víceprací a méně prací v rámci 
stavby „Revitalizace areálu bývalých kasáren 
Hranečník - SO 05” 

05 

06790/RM1418/98 RM_M 63 Návrh na uzavření smlouvy o věcných právech 
k pozemku v souvislosti se stavbou uvedenou 
v kapitálovém rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

05 

06791/RM1418/98 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Oprava kanalizace 
ul. Solidarity”, poř. č. 102/2017 

05 

06792/RM1418/98 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejných zakázek malého 
rozsahu a uzavření smluvních vztahů v souvislosti 
se stavbami odboru investičního zahrnutými 
do kapitálového rozpočtu Statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 

05 
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06793/RM1418/98 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Komunikace U Cementárny” 
poř. č. 068/2017 

05 

06794/RM1418/98 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Sportovní hala – Sokolovna 
Svinov (PD+AD)”, poř. č. 098/2017 

05 

06795/RM1418/98 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Domov pro seniory Hulváky - 
PD, IČ, AD”, poř. č. 110/2017 

05 

06796/RM1418/98 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na zpracování plánu BOZP, technický dozor 
stavby a koordinátora bezpečnosti pro realizaci 
stavby „Stavební úprava opevnění bermy řeky 
Ostravice” 

05 

06797/RM1418/98 RM_VZ 10 „Dopravní hřiště Orebitská” TDS + BOZP 05 
06798/RM1418/98 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Odstranění průsaků z nádrží 

aktivace ÚČOV”, poř. č. 100/2017 
05 

06799/RM1418/98 RM_VZ 12 Veřejná zakázka „Léčebna dlouhodobě 
nemocných Ostrava - Radvanice (DPS + AD)”, 
poř. č. 119/2017 

05 

06800/RM1418/98 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Oprava kanalizačních šachet ul.  
V Poli”, poř. č. 113/2017 

05 

06801/RM1418/98 RM_VZ 14 Veřejná zakázka „Výstavba pavilonu X v areálu 
MNO - studie”, poř. č. 91/2017 

05 

06802/RM1418/98 RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Monitorovací šachta Slovan, 
ul. Opavská”, poř. č. 103/2017 

05 

06803/RM1418/98 RM_VZ 16 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na výkon technického dozoru a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby „SPZ Mošnov - 
autobusové zastávky Mobis, Behr” 

05 

06804/RM1418/98 RM_VZ 18 Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu a stok 
v lokalitě K Salmovci”, poř. č. 66/2017 

05 

06805/RM1418/98 RM_VZ 19 Veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu 
Bauhaus Ostrava”, poř. č. 090/2017 

05 

06806/RM1418/98 RM_M 2 Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo 
na zpracování územní studie „areál Vozovny - 
19/2016, Ostrava - Poruba” 

89 

06807/RM1418/98 RM_M 58 Architektonická soutěž o návrh na řešení 
novostavby bytového domu Kostelní - Biskupská 
v Ostravě 

89 

06808/RM1418/98 RM_M 59 Předchozí souhlas rady města k prodeji 
nemovitostí svěřených městským obvodům 
a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

06809/RM1418/98 RM_M 60 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD 
„Vrtná jáma XI” pro stavbu „Cyklistické 
propojení ul. Poděbradova, Horova”, 
k. ú. Moravská Ostrava 

89 
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06810/RM1418/98 RM_M 26 Schválení přípravy projektu a podání žádosti 
o poskytnutí podpory prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Výzvy č. 8/2017 pro předkládání žádostí 
o poskytnutí podpory dle podmínek Národního 
programu Životního prostředí na podporu opatření 
vyplývajících ze schválených programů 
zlepšování kvality ovzduší 

33 

06811/RM1418/98 RM_M 3 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů 
na realizaci projektů „Zónové čištění městského 
obvodu MOaP”, „Mechanizovaná výsadba 
cibulovin, realizace letničkových záhonů 
a realizace pokládky trvalkových koberců v MOb 
MOaP”, „Odstranění komunálního odpadu - 
revitalizace části bývalého koupaliště Ostrava-
Radvanice” a „Výsadba dřevin - Nová Ves 
u Ostravy” a neposkytnutí účelového 
neinvestičního transferu na realizaci projektu 
„Vybudování environmentální učebny v MŠO, 
Hornická” z Fondu životního prostředí města 
Ostravy 

80 

06812/RM1418/98 RM_M 4 Uzavření Dodatku č. 35 ke Koncesní smlouvě 
ze dne 22.12.2000, ev. č. 05691/2000/LPO 

80 

06813/RM1418/98 RM_M 54 Objednávka barevných tiskáren a multifunkčních 
tiskáren 

83 

06814/RM1418/98 RM_M 21 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření 
SMO a orgánu města, Městské policie Ostrava, 
činnosti a hospodaření příspěvkových organizací 
zřízených SMO za I. pololetí 2017 

07 

06815/RM1418/98 RM_M 25 Úprava rozpočtu r. 2017 07 
06816/RM1418/98 RM_M 57 Dopravní podnik Ostrava a.s. - příslib uzavření 

Smlouvy o úvěru 
28 

06817/RM1418/98 RM_VZ 17 Zadání zpracování investičního záměru 
„Cyklistické propojení Ostrava, centrum – 
Dolní oblast Vítkovic” 

09 

06818/RM1418/98 RM_M 1 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 
06819/RM1418/98 RM_M 22 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích 

v katastrálních územích obce Ostrava, 
jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

06820/RM1418/98 RM_VZ 4 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 1545/2017/HS/VZKÚ na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Přístřešek pro parkování 
a sklad hořlavých látek” v areálu garáží 
Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách 

84 
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Materiály, které byly staženy:  
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 28 Návrh na záměr pronájmu části pozemku 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

 RM_M 62 Smlouva o poskytování služby se společností 
OVANET a.s., týkající se měření úsekové 
rychlosti na ulici Rudná 

09 

 RM_M 52 ITI ostravské aglomerace - výzva nositele ITI 
k předkládání projektových záměrů 

38 

 RM_M 64 Návrh směrnice pro zpracování investičního 
záměru v procesu investiční výstavby statutárního 
města Ostravy 

05 

 RM_M 41 Žádost Národního divadla moravskoslezského, 
p. o., o navýšení účelových příspěvků schválených 
v roce 2016 na rekonstrukci DJM, na PD 
modernizace technologií, na úpravu dílen v DAD 

42 

 RM_M 24 Akční plán realizace cílů a opatření Strategického 
plánu města pro sport 2017 – 2025 

91 

  
RM_M 0 
Schválení programu 98. sch ůze rady m ěsta konané dne 20.06.2017 
  
Usnesení číslo: 06737/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 98. schůze rady města konané dne 20.06.2017 
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RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti Ostravské 
městské lesy a zele ň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06738/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
45 

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

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2016 a vyhodnocení účinnosti 
motivačního systému členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

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

  
3) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
za rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti  Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
za rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., jejíž součástí 
je zpráva o propojených osobách, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 2016 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 2016 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 2 
Výkon p ůsobnosti valné hromady spole čnosti Opravy a údržba 
komunikací Ostrava, s.r.o. - schválení smluv o výko nu funkce 
  
Usnesení číslo: 06739/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská 
1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 06094899, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
k usnesení č. 1525/ZM1418/24 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

předsedovi dozorčí rady 
Ing. Tomáši Macurovi, MBA, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

místopředsedovi dozorčí rady 
Ing. Vítu Macháčkovi, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

členům dozorčí rady 
Jindřichu Středulovi, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s úpravou 

a jednateli 

xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 8 
Návrh na souhlas se zm ěnou usnesení pro p řípravu projektu a podání 
žádosti o dotaci pro projekt „Modernizace u čeben ZŠ Bohumínská” 
  
Usnesení číslo: 06740/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 06243/RM1418/91 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se změnou svého usnesení č. 06243/RM1418/91 ze dne 25.04.2017, kterým v bodě: 

9. schvaluje 

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové 
výši 4.500.000 Kč, v roce 2018 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO 
ve výši 3.150.000 Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem 
ve výši 315.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a to takto: 

9. schvaluje 

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové 
výši 4.800.000 Kč, v roce 2018 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO 
ve výši 3.360.000 Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem 
ve výši 336.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb 
pro rok 2017 v rámci Podmínek dota čního Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb a zp ůsobu rozd ělení a čerpání dotace 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 06741/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podání žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního 
Programu  na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města 
Ostravy 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

městský obvod Vítkovice 
o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárního města 
Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a způsobu rozdělení  a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 
rozpočtu pro rok 2017 a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Petr Dlabal, 
 starosta městského obvodu Vítkovice 
  

 
RM_M 47 
Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace Moravsk oslezského kraje 
v rámci dota čního programu „P říspěvky na ozdravné pobyty 
ŽPZ/04/2016” 
  
Usnesení číslo: 06742/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy projektu a podáním žádosti o poskytnutí dotace z Moravskoslezského 
kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016“  dle přílohy 
č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 01.09.2017
 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v roce 2018 
v celkové výši 986.000,- Kč, v roce 2018 na zajištění předfinancování částku ve výši  
690.200,- Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 345.100,- Kč 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

městský obvod Radvanice a Bartovice 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení, 
v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 30.04.2018
 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  

 
RM_M 50 
Souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálníc h služeb 
pro rok 2017 v rámci Podmínek dota čního programu na podporu 
poskytování sociálních služeb a zp ůsobu rozd ělení a čerpání dotace 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 06743/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o dofinancování sociálních 
služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních 
služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 
prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  
2) žádá 
  

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
o zajištění veškerých úkonů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním městem 
Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 
rozpočtu pro rok 2017 a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 13.07.2017
 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  

 
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 55 
Zahájení p řípravy a schválení podání žádosti o dotaci pro proj ekt 
„Snížení energeti cké náro čnosti budovy objektu bytového domu 
na ul. Bartolom ějská“ v rámci Integrovaného regionálního opera čního 
programu 
  
Usnesení číslo: 06744/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Snížení energetické náročnosti budovy objektu bytového domu
na ul. Bartolomějská“ ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního 
programu v rámci specifického cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, 
výzvy č. 37 - Energetické úspory v bytových domech II, vyhlášeného Ministerstvem pro místní 
rozvoj České republiky 

  
2) souhlasí 
  

s podáním žádosti pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy objektu bytového domu
na ul. Bartolomějská“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
ze specifického cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, výzvy č. 37 -
Energetické úspory v bytových domech II, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj 
České republiky 

  
3) žádá 
  

městský obvod Nová Ves, 
jako nositele projektu, o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení a zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh dle bodu 2) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 37 - Energetické úspory v bytových domech II, 
vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Lefner, T: 30.11.2017
 starosta městského obvodu Nová Ves 
  
4) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 
6 327 tis. Kč; v roce 2018 na zajištění předfinancování projektu ve výši 5 594 tis. Kč, přičemž 
v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 3 556 tis. Kč dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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5) žádá 
  

městský obvod Nová Ves 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 
v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) 
dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Lefner, T: 31.10.2018
 starosta městského obvodu Nová Ves 
  

 
RM_M 48 
Návrh na prodej služebního psa 
  
Usnesení číslo: 06745/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení a prodeji služebního psa plemene německý ovčák jménem HEK, 
narozen 07.05.2008, za kupní cenu 200,00 Kč vč. DPH psovodu Kxxxxxx Mxxxxxxx 
nar. xxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 49 
Zpráva o činnosti M ěstské policie za m ěsíc kv ěten 2017 
  
Usnesení číslo: 06746/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc květen 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Nákup automobil ů”, po ř. č. 76/2017 
  
Usnesení číslo: 06747/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku 24 ks nových vozidel v rámci 
projektu „Ostravou na alternativní pohon” na obnovu vozového parku Městské policie Ostrava, 
Magistrátu města Ostravy a městských obvodů, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 
členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 
4. Mgr. Zdeněk Harazim - Městská policie Ostrava 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Martin Plachta - odbor hospodářské správy 
4. Mgr. Richard Váňa - Městská policie Ostrava 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 
členové: 
1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 
2. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 
3. Mgr. Zdeněk Harazim - Městská policie Ostrava 
4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 
5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
6. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Martin Plachta - odbor hospodářské správy 
3. Mgr. Richard Váňa - Městská policie Ostrava 
4. Ing. Šárka Pohlová - odbor strategického rozvoje 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
6. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2017
 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: 30.11.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 5 
Vystavení objednávky na provedení záru čního servisu nástavby 
17 dopravních automobil ů 15 MB Sprinter u vozidel jednotek sboru 
dobrovolných hasi čů statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06748/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  vystavení objednávky č. HSMO/OBJ/M20/2017 na provedení záručního servisu nástavby 17 

dopravních automobilů 15 MB Sprinter u vozidel jednotek sboru dobrovolných hasičů 
statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 66 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka 
a Ing. B řetislava Rigera, nám ěstků primátora, do Číny ve dnech 12. -
24.07.2017 
  
Usnesení číslo: 06749/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  zahraniční pracovní cestu  Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, náměstků 

primátora, do Číny ve dnech 12.-24.07.2017 za účelem pracovních jednání 
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2) schvaluje 
  

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

  
3) ukládá 
  

náměstkům primátora Mgr. Michalu Mariánkovi a Ing. Břetislavu Rigerovi 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 45 
Smlouvy o spole čném vystavování a prezentaci na veletrhu EXPO 
REAL 2017 
  
Usnesení číslo: 06750/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o společném vystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2017 
mezi statutárním městem Ostrava a 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o společné expozici  a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2017 
mezi statutárním městem Ostrava a: 

Statutárním městem Brnem, 
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno,  PSČ 602 00, IČO 44992785 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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3) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o společném vystavování  a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2017 
mezi statutárním městem Ostrava a: 

Jihomoravským krajem 
se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, PSČ 601 82, IČO 70888337 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu             

  
 

RM_M 51 
Souhlas s uzav řením „SMLOUVY O PARTNERSTVÍ” v rámci realizace 
mezinárodního projektu s názvem „AIR TRITIA” 
  
Usnesení číslo: 06751/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 01772/17 
k usnesení č. 04241/RM1418/63 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s uzavřením Smlouvy o partnerství (dále jen „smlouva”) v rámci realizace projektu s názvem 
„Air Tritia” financovaného z operačního programu INTERREG CENTRAL EUROPE 
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

financování projektu „Air Tritia” 

v roce 2017: na předfinancování ve výši 2.325,00 EUR (cca 62 tis. Kč), 
v roce 2018: na předfinancování ve výši 15.145,00 EUR (cca 401 tis. Kč), 
v roce 2019:  na předfinancování ve výši 7.070,00 EUR (cca 187 tis. Kč), 
v roce 2020:  na předfinancování ve výši 4.050,00 EUR (cca 107 tis. Kč), 
přičemž ve všech částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši cca 114 tis. Kč 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 53 
Souhlas s uzav řením Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu  
životního prost ředí České republiky v rámci Národního programu 
Životní prost ředí pro projekt „Ak ční plán udržitelné energetiky” 
  
Usnesení číslo: 06752/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03286/RM1418/49 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky se sídlem: 
Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11, IČO: 00020729, v rámci Národního programu Životní 
prostředí na financování projektu „Akční plán udržitelné energetiky” ve výši 919 687,- Kč 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy č. 00211662 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky mezi příjemcem Statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Státním 
fondem životního prostředí České republiky se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11, 
IČO:00020729, na financování projektu “Akční plán udržitelné energetiky” ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

financování projektu v souladu s dotačními pravidly Státního fondu životního prostředí 
České republiky v aktualizované struktuře a mírou spolufinancování projektu 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s dokončením a realizací projektu dle bodu 2) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_VZ 9 
Schválení p řípravy projekt ů cyklodopravy do Integrovaného 
regionálního opera čního programu ke spolufinancování z externích 
zdroj ů a zadání ve řejné zakázky malého rozsahu s uzav řením 
Smlouvy na zajišt ění služeb 
  
Usnesení číslo: 06753/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektů „Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP”, „Cyklostezka Nová 
Ves – vodárna, I. etapa”, „Cyklostezka Želivského, Na Rovince” s předpokládaným 
spolufinancováním z prostředků EU / státního rozpočtu v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy na zajištění služeb 
pro projekty uvedené v předchozím bodu tohoto usnesení se zpracovatelem 
(příkazníkem): HRAT, s. r. o.,  IČO: 64087352, se sídlem: Družstevní 294, 739 61 Třinec, 
za cenu nejvýše přípustnou 213 050,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

− snižují běžné výdaje ORJ 300 
§ 3636, pol. 5901, ÚZ 3636                          o              258 tis. Kč 

− zvyšují se kapitálové výdaje  ORJ  300 
§ 2219, pol. 6121, ÚZ 3636, ORG 3152       o                86 tis. Kč 
§ 2219, pol. 6121, ÚZ 3636, ORG 3109       o                86 tis. Kč 
§ 2219, pol. 6121, ÚZ 3636, ORG 3186       o                86 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje  
zajistit úkony spojené s přípravou žádostí o podporu k projektům uvedených v bodě 1) tohoto 
usnesení 

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

 
RM_M 65 
Schválení podání žádostí o dotaci pro projekty „Tra nsformace Domova 
na Liš čině II a Transformace Domova Barevný sv ět II” 
  
Usnesení číslo: 06754/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 04718/RM1418/68 
k usnesení č. 05774/RM1418/84 
k usnesení č. 01402/RM1418/23 
k usnesení č. 05914/RM1418/86 
k usnesení č. 03425/RM1418/51 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o dotaci pro projekty „Transformace Domova na Liščině II“ v rámci dotační 
výzvy č. 49 Integrovaného regionálního operačního programu - Deinstitucionalizace sociálních 
služeb za účelem sociálního začleňování II 

  
2) schvaluje 
  

podání žádosti o dotaci pro projekty „Transformace Domova Barevný svět II“ v rámci dotační 
výzvy č. 49 Integrovaného regionálního operačního programu - Deinstitucionalizace sociálních 
služeb za účelem sociálního začleňování II 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zajistit zpracování žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu 
s podmínkami výzvy č. 49 Deinstitutcionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 
začleňování II vyhlášené v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.07.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zajistit zpracování žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu 
s podmínkami výzvy č. 49 Deinstitutcionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 
začleňování II vyhlášené v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.07.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
5) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektů dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové 
výši 48 000 tis. Kč 

− v roce 2017 

na zajištění předfinancování projektů ve výši 527 tis. Kč 

− v roce 2018 

na zajištění předfinancování projektů ve výši 20 825 tis. Kč 

− v roce 2019 

na zajištění předfinancování projektů ve výši 26 648 tis. Kč, 

přičemž v  částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 5 542,5 tis. Kč 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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6) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektů dle bodu 2) tohoto usnesení financování projektu v celkové 
výši 73 500 tis. Kč 

− v roce 2017 

na zajištění předfinancování projektů ve výši 667 tis. Kč 

− v roce 2018 

na zajištění předfinancování projektů ve výši 30 355 tis. Kč 

− v roce 2019 

na zajištění předfinancování projektů ve výši 42 478 tis. Kč 

přičemž v částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 8269,8 tis. Kč dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 6 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 06755/RM1418/98 

(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: 23.06.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 44 
Schválení p řípravy a podá ní žádosti o podporu z Opera čního programu 
Zaměstnanost pro projekt „Podpora proces ů ve službách a podpora 
rozvoje sociální práce” p říspěvkové organizace Domov Sluní čko, 
Ostrava - Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 06756/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

přípravu projektu „Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce” 
ke spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa: 2 Sociální 
začleňování a boj s chudobou, Specifický cíl: SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému 
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální 
začleňování 

  
2) schvaluje 
  

podání žádosti o podporu pro projekt „Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální 
práce” v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy: 2 Sociální začleňování a boj 
s chudobou, Specifického cíle: SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, 
služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 

  
3) žádá 
  

ředitelku příspěvkové organizace Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice 
o zajištění předložení žádosti o podporu a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 03_17_071 Podpora procesů ve službách a podpora 
rozvoje sociální práce v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

  
 Vyřizuje: Ing. Hana Ježková, T: 30.06.2017
 ředitelka Domova Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvkové organizace 
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RM_MZP 2 
Návrh na stanovení plat ů ředitel ů příspěvkových organizací z řízených 
statutárním m ěstem Ostrava v oblasti sociální pé če z důvodu 
legislativních zm ěn 
  
Usnesení číslo: 06757/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti 
sociální péče s účinností od 01.07.2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na zp ůsob krytí navýšených osobních náklad ů v roce 2017 
souvisejících s legislativními zm ěnami u 9 p říspěvkových organizací 
sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 06758/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

− navýšení osobních nákladů v roce 2017 (období 12 měsíců) a v následujících letech 
v celkovém objemu 22 365 tis. Kč, z toho v dílčích objemech dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 
předloženého materiálu, které souvisí s legislativními změnami u 9 příspěvkových 
organizací (PO) sociálních služeb zřízených statutárním městem Ostrava 

− návrh na způsob krytí navýšených osobních nákladů v roce 2017 u 9 příspěvkových 
organizací sociálních služeb dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu v celkovém objemu 22 365 tis. Kč, z toho krytí objemu 19 690 tis. Kč z vlastních 
zdrojů PO a objemu 2 675 tis. Kč z rozpočtu SMO (ORJ 180) 

  
2) schvaluje 
  

− rozpočtové opatření, kterým se: 

− snižují ostatní neinvestiční výdaje v ORJ 180 

na § 4357, pol. 5909                                                           o 2 675 tis. Kč 

− zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v ORJ 180 
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na § 4357, pol. 5331, org. 39                                              o    446 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5331, org. 40                                              o 1 716 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, org. 40                                              o    513 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele zvýšení neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociálních služeb na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon (kterou Moravskoslezský kraj uzavřel s příspěvkovou 
organizací) takto: 

Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, p. o., č. smlouvy 03180/2015/SOC        o    446 tis. Kč 

Domov Slunečnice Ostrava, p. o., č. smlouvy 02816/2015/SOC                           o 2 229 tis. Kč 

  
 

RM_M 46 
Návrh na souhlas s vy řazením a prodejem neupot řebitelné movité v ěci 
města Ostravy ve správ ě Komorní scény Arény, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 06759/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení a prodejem neupotřebitelné movité věci statutárního města Ostravy 
svěřeného do správy Komorní scény Aréna, příspěvkové organizace, se sídlem 
ul. 28. října 289/2, 701 85 Ostrava, IČO: 00845035, v pořizovací hodnotě 367.600,- Kč 
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a kupujícím Jxxxx Šxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

se zapojením výnosů z prodeje neupotřebitelné movité věci uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu do příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Komorní scéna Aréna, 
se sídlem ul. 28. října 289/2, 701 85 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00845035 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání vybraných bod ů řádné valné hromady obchodní spole čnosti 
Spole čnost pro využití letišt ě Ostrava - Mošnov a.s. 
  
Usnesení číslo: 06760/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

delegovanému zástupci na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Společnost 
pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem 316, 742 51 Mošnov, IČO 60792914, 
dne 29.06.2017 hlasovat: 

a) PRO v bodě programu číslo: 

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a zpráva o vztazích za rok 2016, zpráva 
o řádné účetní závěrce za rok 2016 

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky 
za rok 2016, návrhu na naložení se ziskem společnosti a auditora společnosti pro rok 2017 

6. Schválení mimořádných odměn členům orgánů společnosti 

b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radim Babinec, T: 29.06.2017
 náměstek primátora 
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RM_M 13 
Návrh na sv ěření majetku m ěstskému obvodu Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 06761/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy
jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění,  

městskému obvodu Ostrava - Jih: 

− Pozemek parc. č. 71/112 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1A, 1B předloženého materiálu, v hodnotě 14.400,00 Kč, 
inventární číslo 54212 

− Stavební objekty v pozemcích k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 1C, 1D 
předloženého materiálu, a to: 
Komunikace pěší, sjízdná, hřiště, pro blok 2501 B na pozemku parc. č. 110/84 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v hodnotě 719.964,00 Kč, inventární číslo 46893, 
Komunikace vozidlová, parkovací stání pro blok 2501 B na pozemku parc. č. 110/84 -
ostatní plocha, ostatní komunikace, v hodnotě 2.567.263,00 Kč, inventární číslo 46894, 
Komunikace vozidlová, parkovací stání pro blok 2501 C na pozemku parc. č. 71/120 -
ostatní plocha, ostatní komunikace, v hodnotě 1.353.450,00 Kč, inventární číslo 46896, 
Komunikace pěší a hřiště pro blok 2501 C2 na pozemku parc. č. 71/120 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v hodnotě 525.000,00 Kč, inventární číslo 46897, 
Komunikace pěší pro blok 2501 C1 na pozemku parc. č. 71/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v hodnotě 1.302.000,00 Kč, inventární číslo 46898, 
Komunikace vozidlová, parkovací stání pro blok 2501 B na pozemku parc. č. 110/3 -
ostatní plocha, jiná plocha, v hodnotě 2.496.887,00 Kč, inventární číslo 46895, 
Komunikace pěší pro blok 2501 E na pozemku parc. č. 110/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v hodnotě 1.334.800,00 Kč, inventární číslo 46899, 
Komunikace pěší, parkoviště na pozemcích parc. č. 110/85 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 110/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 110/86 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 110/87 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 110/88 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 110/27 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v hodnotě 16.617.000,00 Kč, inventární číslo 46899, 
Odstavná stání, pěší komunikace pro blok 2501 A na pozemku parc. č. 71/111 - ostatní 
plocha, zeleň a pozemku parc. č. 71/112 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v hodnotě 
1.289.189,00 Kč, inventární číslo 46892. 

Deset pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava 
- Jih a pozemek parc. č. 71/112 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Ostrava - Jih  dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

  
3) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru 
majetkového podepsal předávací protokol dle bodu 1) tohoto usnesení 
a přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o svěření 
majetku městskému obvodu Ostrava - Jih 

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

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

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

 
RM_M 14 
Návrh na p ředání vodohospodá řského majetku statutární ho m ěsta 
Ostravy a zám ěr pronájmu vodohospodá řských staveb 
  
Usnesení číslo: 06762/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o předání  vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 
ceně 19.934.154,02 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 
do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 31/83 

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 20.02.2017
a vybudována v rámci stavby „Stará Bělá, propojení stávající kanalizace na sběrač D”, 
ORG 7115, v pořizovací ceně 19.934.154,02 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 Ostrava 
− Stoky ul. Slovenská - kanalizace z KT potrubí DN 500 délky 586,54 m včetně 16 kusů 

kanalizačních šachet. Na kanalizaci jsou napojeny stoky DN 300 celkové délky 51,53 m. 
Stoky na ulicích Hálkova, Palackého, T. Novákové, Dobrovského a Hlučínská DN 300, 
DN 400, DN 500, DN 600, DN 700, DN 800 celkové délky 1 043,43 m včetně 26 kusů 
kanalizačních šachet, uložené v pozemcích parc. č. 457/1, parc. č. 513/2, parc. č. 523/16, 
parc. č. 528/8, parc. č. 560/6, parc. č. 560/15, parc. č. 562/2, parc. č. 562/4, parc. č. 562/5, 
parc. č. 562/6, parc. č. 563/6, parc. č. 573/10, parc. č. 574/7, parc. č. 894/1, parc. č. 907/1, 
parc. č. 907/18, parc. č. 907/19, parc. č. 966/7, parc. č. 971/1, parc. č. 971/9, 
parc. č. 971/10, parc. č. 971/15, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava. Stavba vodního díla byla 
povolena rozhodnutím č. 539/16/VH ze dne 26.07.2017. 

− Vodovodní řady v ulicích Dušní, Středulinského, Na Obvodu, Starobní, Uzavřená, 
Přerušená, Barbořina DN 80, DN 100 celkové délky 975,6 m včetně 7 kusů podzemních 
hydrantů uložené v pozemcích parc. č. 190/248, parc. č. 191/1, parc. č. 177/36, 
parc. č. 190/92, parc. č. 190/143, parc. č. 190/118, parc. č. 1434, parc. č. 190/23, 
parc. č. 1335/28, parc. č. 190/134, parc. č. 194/32, parc. č. 195/10, parc. č. 195/12, 
parc. č. 190/193, parc. č. 194/6, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. Stavba byla 
kolaudována kolaudačním souhlasem č. 37/17/VH/K ze dne 28.03.2017. 

− Jímací vrty ve 4 kusech průměru 320 mm, výstroj nerez ocel 250 do hloubky 9 m, 5 kusů 
pozorovacích vrtů DN 240, výstroj PE 160 do hloubky 8 m, propojovací potrubí DN 200 
délky 95,97 m včetně 4 kusů kanalizačních šachet, osazení Parschallového žlabu včetně 
měřící sondy, rozvody elektroinstalace, silnoproudé rozvody, automatický systém řízení 
technologických procesů, měření a regulace, čerpací stanice nad vrtem včetně odstředivých 
čerpadel, vše realizované na pozemku parc. č. 217/1  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 6/17/VH/K 
ze dne 11.01. 2017. 
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Dlouhodobý hmotný majetek, 
který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev. č. 1702/2017/MJ 
ze dne 07.06. 2017 od pana Pxxxx Zxxxxxx a xxx. Txxxxxxx Zxxxxxxxxxx, a to: 
− vodovodní řad PE D 90 celkové délky 242,5 m včetně 2 kusů hydrantů, 

uložené v pozemcích p. p. č. 253/2, p. p. č. 253/14, p. p. č. 253/23, p. p. č. 253/38, 
 p. p. č. 421/15 vše v k. ú. Muglinov, obec Ostrava. 

  
3) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
podepsal předávací protokoly dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.06.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 15 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby na p ozemcích ve vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06763/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby - Sídla společnosti Elektro MAR a.s. a výzkumné haly v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava, na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému 
obvodu,  a to: 

− část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 267 m2, označená písmenem b 
− část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 226 m2, označená písmenem a 
− část pozemku parc. č. 4685/61 o výměře 231 m2, označená písmenem e 
− část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 849 m2, označená písmenem d 
− část pozemku parc. č. 4685/89 o výměře 105 m2, označená písmenem c 

všechny sloučené, dle geometrického plánu č. 5677-153/2017 vyhotoveného 
pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v roce 2017, do pozemku dále označeného jako pozemek 
parc. č. 4685/61 o výměře 1678 m2 

a část pozemku parc. č. 4685/119 o výměře 10 m2, která je dle téhož geometrického plánu 
označená jako pozemek parc. č. 4685/123 

pro žadatele: společnost Elektro MAR a.s., se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 
708 00 Ostrava, IČO: 039 15 131 

pro územní a stavební řízení 
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RM_M 16 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrských sítí a zpevn ěné plochy 
do pozemk ů ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy v k. ú. P řívoz, 
obec Ostrava, pro spole čnost EBG plastics CZ s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06764/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

pro územní řízení 

s umístěním stavebních a inženýrských objektů do částí pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 971/34 - ostatní plocha, jiná plocha, 
− IO 01 Zpevněné plochy 

p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 
− IO 03 Teplovodní přípojka - škola 
− IO 04 Teplovodní přípojka - OZO 
− IO 05 Úprava kompenzátorů na páteřním rozvodu teplovodu 
− IO 06 Úprava kompenzátorů na fenolčpavkovém potrubí 

pro investora: 

EBG plastics CZ s.r.o. 
se sídlem Slovenská 1143/1b, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO 253 68 435 

v rámci stavby „Rozšíření výrobního závodu EBG plastics CZ s.r.o.” 

  
 

RM_M 17 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrské sít ě a zpevněné plochy 
do části pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní smlouvy 
s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 06765/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

− s umístěním vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty do části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy parc. č. 1899/42 - orná půda v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 
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− s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1899/42 –
orná půda v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1899/13 
- orná půda v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro: 

Manželé: 
Oxxxx Axxxxx, rok narození xxxx 
Sxxxx Axxxxx, rok narození xxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v rámci stavby „Novostavba rodinného domu v k. ú. Hrabová parc. č. 1899/13, Ostrava” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: 
− zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty v části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1899/42 - orná půda 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

− užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1899/42 - orná 
půda v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1899/13 
v  k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s budoucími oprávněnými: 

Manželé: 
Oxxxx Axxxx, rok narození xxxx 
Sxxxx Axxxxxxx, rok narození xxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc. č. 1899/42, orná půda o výměře 133 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Lužná), 
s manžely: 
 
Oxxxx Axxxx, rok narození xxxx 
Sxxxx Axxxxx, rok narození xxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
za účelem vybudování a užívání vodovodní přípojky a zpevněné plochy pro přístup a příjezd 
k pozemku parc. č. 1899/13 v rámci realizace stavby „Novostavba rodinného domu 
UNO CITY - parc. č. 1899/13, kat. ú. Hrabová”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, 
tj. 11 970,- Kč/ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy, nejpozději však 
do 31.12.2018, 
 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 18 
Návrh na souhlas s umíst ěním kanaliza ční přípojky do části pozemku 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy v k. ú. Slezská Ostrava , 
obec Ostrava, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzav ření nájemní smlouvy s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 06766/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

parc. č. 118 - zahrada, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

xxx. Axxxxxx Čxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxx. Vxxxxxxx Kxxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v rámci stavby „Kanalizační přípojka pro RD č. p. 73” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby  kanalizační přípojky k části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 118 - zahrada, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  s budoucími oprávněnými: 

xxx. Axxxx Čxxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxx. Vxxxxxx Kxxxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc. č. 118 - zahrada o výměře 123,50 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Podzámčí) 

s 
xxx. Axxxxx Čxxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
xxx. Vxxxxx Kxxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za účelem vybudování a provozování kanalizační přípojky pro odvod splaškových vod 
do veřejné kanalizace v rámci realizace stavby „Kanalizační přípojka pro RD č. p. 73 
na pozemcích parc. č. 114, 118, 5614 a 5615 v k. ú. Slezská Ostrava”, za nájemné ve výši        
90,- Kč/m2/rok, tj. 11 115,- Kč/ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy, nejpozději 
však do 31.12.2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 19 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního kabelového                 
vedení  NN 0,4 kV, uzav ření smluv o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o z řízení věcného b řemene k pozemk ům 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06767/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba-sever, 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, Abano, NNk” 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

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

parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

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

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v pozemku: 

p. p. č. 337/136 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Heřmanice, 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-Heřmanice, Ščurek, Kubínova, p. č. 337/150, NNk” 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV k části pozemku: 

p. p. č. 337/136 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

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

podle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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5) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování nadzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV k částem pozemků: 

parc. č. 3078/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3078/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Svinov, s oprávněným: 

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

podle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na z řízení věcného b řemene a uzav ření smlouvy o z řízení 
věcného b řemene se spole čností Česká telekomunika ční infrastruktura 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 06768/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

p. p. č. 819/22 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, s oprávněným: 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 27 
Předchozí souhlas rady m ěsta s uzav řením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06769/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro městský obvod Ostrava - Jih předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený tomuto městskému obvodu 
p. p. č. 654/11, ost. plocha - zeleň o výměře 7,80 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
(ul. Gorochovova) 
s 
Bytovým družstvem Gorochovova 2 
se sídlem: Gorochovova 1603/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO: 27803341 
za účelem umístění a užívání dvou řad lodžií místo francouzských oken bytového domu 
o rozměrech 2 x 3,9 m2 

a to v souladu  s čl. 7, odst. (9) písm. u) bod 5 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, úplné znění   

  
 

RM_M 29 
Návrh na uzav ření dodatku ke smlouv ě o budoucí smlouv ě o využívání 
sportovišt ě 
  
Usnesení číslo: 06770/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o využívání sportoviště 
ze dne 10.03.2017 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 
a 
společností FC Baník Ostrava, a.s. 
Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
IČO: 64610128 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 30 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 k pachtovní smlouv ě (k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 06771/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně propachtovatele o uzavření dodatku č. 1 k „Pachtovní smlouvě” ev. č. 3233/2016/MJ 
ze dne 20.12.2016 s právnickou osobou 

GOLIS, spol. s r.o. 
se sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, Masná 1752/6, PSČ 702 00, IČO: 25832484, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Souhlas s podnájmem bytu 
  
Usnesení číslo: 06772/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 23  ve 4. NP bytového domu 
č. p. 3030, který je součástí pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, v  k. ú. Dubina 
u Ostravy, obec Ostrava, ul. Horní č. or. 96, Ostrava-Bělský Les, 

mezi nájemcem paní Nxxxxxxxxx  Šxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a podnájemcem Mxxxx Pxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx,  trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou od udělení souhlasu radou města 

  
2) souhlasí 
  

s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 42 ve 4. NP bytového domu 
č. p. 3030, který je součástí pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, v  k. ú. Dubina 
u Ostravy, obec Ostrava, ul. Horní č. or. 96, Ostrava-Bělský Les, 

mezi nájemci manžely Jxxxxx Kxxxxxxxxx a Vxxxxxxxxx Kxxxxxxxxx, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx, a podnájemci manžely Bxxxxxxxxxx Mxxxxxxx, rok narození xxxxxxxxx 
a Pxxxxx Mxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na dobu neurčitou od udělení souhlasu radou města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 32 
Návrh nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu 
na ul. Pobialova 875/8, Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06773/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu ke služebnímu bytu č. 10 v bytovém 
domě č. p. 875, ul. Pobialova č. or. 8, který je součástí pozemku parc. č. 328, zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, se žadatelem 

Pxxxxxx Gxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

na dobu určitou od 23.06.2017 

za měsíční nájemné za plochu bytu 3.334,- Kč (bez nájemného za zařizovací předměty a záloh
na služby) 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 33 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního ur čení 
bezbariérového charakteru v dom ě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 06774/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu zvláštního určení 
bezbariérového charakteru č. 14 v bytovém domě č. p. 3033, který je součástí pozemku 
parc. č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s žadatelem 

Nxxxxx Nxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, zastoupenou opatrovníkem Šxxxx Nxxxxxxxxx, 
rok narození xxxx, obě trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

na dobu určitou od 01.08.2017 do 31.07.2020, 

za měsíční nájemné 2.443 Kč, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 34 
Návrh na uzav ření dohody o zrušení v ěcného b řemene k pozemk ům 
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, ve Strategické pr ůmyslové zón ě 
Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 06775/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka pozemků uzavřít se Správou Letiště Praha, s.p., se sídlem  Praha 6, 
K Letišti 6/109, PSČ 16008, IČO 62413376,  Dohodu o zrušení věcného břemene vedeného 
v katastru nemovitostí u pozemků parc. č. 1129/3 a parc. č. 1129/7 obojí v k. ú. Sedlnice, 
obec Sedlnice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 35 
Návrh na zám ěr města propachtovat pozemky v k. ú. Stará B ělá, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06776/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru propachtovat pozemky v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− parc. č. 2917/4 - orná půda o výměře 468 m2 

− parc. č. 2917/8 - trvalý travní porost o výměře 12324 m2, 

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

  
 

RM_M 36 
Návrh na uzav ření nájemních smluv k pozemk ům v k. ú. Hoš ťálkovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06777/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 1258/7 - zastavěná plocha 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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a nádvoří o výměře 65 m2 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

s Pxxxxxxx Šxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

za nájemné ve výši 16 Kč/m2/rok, tj. 1040 Kč ročně, na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 1258/11 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

s Jxxxxx Jxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

za nájemné ve výši 16 Kč/m2/rok, tj. 384 Kč ročně, na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 1258/6 - zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 68 m2 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

s Pxxxxx Txxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

za nájemné ve výši 16 Kč/m2/rok, tj. 1088 Kč ročně, na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 1258/21 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 40 m2 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

s Vxxxx Txxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

za nájemné ve výši 16 Kč/m2/rok, tj. 640 Kč ročně, na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 37 
Návrh na uzav ření smluv k pozemk ům v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
obec Ostrava a v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostra va 
  
Usnesení číslo: 06778/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemku p. p. č. 455/61 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, a to k části A o výměře 43 m2 a k části B o výměře 31 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

za účelem umístění provizorního nástupiště tramvajové zastávky „Hulvácká” na ulici Plzeňská 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, a to: 
− části parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 40 m2 

− části parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 18 m2 

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

za účelem konání akce „Pohádkový víkend” v termínu od 24.06.2017 - 25.06.2017 

za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/den, tj. 5800 Kč celkem za celou dobu nájmu + DPH v zákonné 
výši 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, a to: 
− části parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, manipulační plocha, a to části A o výměře 225 m2, 
části B o výměře 200 m2, části C  výměře 225 m2, části D o výměře 75 m2 a části 
E o výměře 400 m2 

− části parc. č. 3380/33 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 100 m2 

s Břetislavem Fucimanem, se sídlem Na Rybníčku 485/54, 746 01, Opava-Předměstí, 
IČO 883 29 551 
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za účelem umístění a provozování kolotočů v termínu od 27.06.2017 - 10.07.2017 

za nájemné ve výši 65,- Kč/m2/měsíc, tj. 35 959,70 Kč celkem za celou dobu nájmu 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 38 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
k pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy pro oprávn ěného 
Callidus trading, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 06779/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemní kabelové 
přípojky VN k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 788/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené  
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

Callidus trading, spol. s r.o. 
se sídlem Bohumínská 410/135, Muglinov, 712 00  Ostrava, IČO 258 32 476 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 39 
Návrh na souhlas s povolením vstupu na pozemek za ú čelem provedení 
průzkumu stavebn ě technického podloží vozovky a chodník ů ulice 
Emila Filly 
  
Usnesení číslo: 06780/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

− se vstupem na pozemek p. p. č. 153/41, ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, za účelem 
provedení stavebně technického průzkumu podloží a vlastní konstrukce vozovky 
a chodníků ulice Emila Filly, a to provedením jádrových vrtů v rámci přípravy projektové 
dokumentace stavby „Rekonstrukce ul. Emila Filly, Ostrava - Mariánské Hory” dle situace 
navrženého provedení, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
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na základě žádosti PROINK, s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30, Ostrava, 
IČO: 259 00 056, která zastupuje na základě plné moci investora stavby městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky 

za splnění níže uvedených podmínek: 
− před provedením vrtů budou zjištěny všechny inženýrské sítě a nebudou stavbou dotčeny 
− umístění sond bude provedeno dle podmínek správců inženýrských sítí - Ostravských 

vodáren a kanalizací, a.s. a Ostravských komunikací, a.s. 
− jelikož dle situačního snímku bude stavbou “Rekonstrukce ul. Emila Filly Ostrava -

Mariánské Hory” dotčen také pozemek p. p. č. 750 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
na kterém se připravuje dle schématu územního plánu a koncepce rozvoje cyklistické 
dopravy v Ostravě vedení stezky pro chodce a cyklisty, bude v projektu uvedené stavby 
toto vedení zohledněno 

  
 

RM_M 40 
Návrh na souhlas s umíst ěním p řípojek d o pozemk ů ve vlastnictví SMO, 
návrh na uzav ření smluv o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 
a nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 06781/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

parc. č. 1640/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

pro investory: 

manželé 
Mxxxxx Vxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Žxxxxx Vxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

v rámci stavby „Novostavba rodinného domu na parc. č. 301/1 v k. ú. Nová Bělá” 
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby kanalizační přípojky k pozemku: 

parc. č. 1640/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

manželé 
Mxxxx Vxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Žxxxx Vxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1640/11 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 4,95 m2 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,  

s manželi Mxxxxxxxxxx Vxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a Žxxxxxxx Vxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační přípojky v rámci stavby „Novostavba 
rodinného domu na parc. č. 301/1 v k. ú. Nová Bělá” 

za nájemné ve výši 90 Kč/m2/rok, tj. 445,50 Kč ročně 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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4) souhlasí 
  

s umístěním kanalizační přípojky do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2643/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

p. p. č. 1104 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

pro investora: 

Bytové družstvo Výstavní 5 a 7 
se sídlem Výstavní 225/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 258 59 803, 

v rámci stavby „Kanalizační přípojky pro Bytové družstvo 5 a 7” 

  
5) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby kanalizační přípojky k pozemkům: 

parc. č. 2643/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

p. p. č. 1104 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Bytové družstvo Výstavní 5 a 7 
se sídlem Výstavní 225/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 258 59 803, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 2643/1 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a k části 
pozemku p. p. č. 1104 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k. ú. Mariánské 
Hory, obec Ostrava 

s Bytovým družstvem Výstavní 5 a 7, se sídlem Výstavní 225/5, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO 258 59 803 

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační přípojky DN 300 v rámci stavby 
„Kanalizační přípojky pro Bytové družstvo 5 a 7” 

za nájemné ve výši 90 Kč/m2/rok, tj. 1.800 Kč ročně 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
7) souhlasí 
  

s umístěním kanalizační přípojky včetně výustního objektu, který tvoří kanalizační přípojka 
a zpevnění břehu do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3247/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

pro investora: 

Žxxxx Bxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

v rámci stavby „Biologická čistička odpadních vod Ostrava” 
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8) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby kanalizační přípojky včetně výustního objektu, který tvoří kanalizační 
přípojka a zpevnění břehu, k pozemku: 

parc. č. 3247/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Žxxxx Bxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
9) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 3247/3 - vodní 
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 29,7 m2 v k. ú. Martinov 
ve Slezsku, obec Ostrava 

s Žxxxxxxx Bxxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační přípojky včetně výustního objektu, 
který tvoří kanalizační přípojka a zpevnění břehu v rámci stavby „Biologická čistička 
odpadních vod Ostrava” 

za nájemné ve výši 90 Kč/m2/rok, tj. 2.673 Kč ročně 

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

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 
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10) souhlasí 
  

s umístěním kanalizační přípojky do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 574/7 – ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 576 – ostatní plocha, jiná plocha, 
oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

pro investora: 

PRO-DOMA KAPSTOP, a. s. 
se sídlem Budčická 1479, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 
IČO 278 25 116, 

v rámci stavby „Areál firmy PRO-DOMA, SE v Ostravě” 

  
11) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby kanalizační přípojky k pozemkům: 

p. p. č. 574/7 – ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 576 – ostatní plocha, jiná plocha, 
oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

PRO-DOMA KAPSTOP, a. s. 
se sídlem Budčická 1479, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 
IČO 278 25 116, 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  
12) rozhodla 
  

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

− p. p. č. 574/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7,46 m2 
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− p. p. č. 576 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4,96 m2  

s PRO-DOMA KAPSTOP, a. s., se sídlem Budčická 1479, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, 
IČO 278 25 116 

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační přípojky v rámci stavby „Areál firmy 
PRO-DOMA, SE v Ostravě” 

za nájemné ve výši 90 Kč/m2/rok, tj. 1.117,80 Kč ročně 

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

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Návrh na zám ěr města pronajmout nemovité v ěci (k. ú. Moravská 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 06782/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
a to pozemky: 

parc. č. 361, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 143 
parc. č. 362, zast. plocha a nádvoří, společný dvůr 
včetně oplocení v délce 83,90 m umístěného na pozemcích parc. č. 361 a parc. č. 362 
dle přílohy č. 1, 

za těchto podmínek: 

− nájemní vztah na dobu určitou, 15 let 
− nutnost zachování gastroprovozu s nabídkou kvalitního regionálního piva a dalších 

produktů originálních značek 
− nutnost provedení celkové rekonstrukce budovy čp. 143, dle „Zprávy o provedení stavebně 

- technického průzkumu objektu Restaurace Na Společenstvu Nádražní 143/13 Ostrava-
Moravská Ostrava“  
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z 11/2013 zpracované spol. MARPO, s.r.o., a to na náklady nájemce bez nároku 
na majetkoprávní vypořádání této investice 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 43 
Návrh nevyužít p ředkupní právo k nemovitým v ěcem v k. ú. Poruba-
sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06783/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01875/17 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

oznámení o záměru zamýšleného úplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem 
Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, a to pozemků: 

parc. č. 2173/5 -  ostat. plocha, jiná plocha o výměře 3 097 m2 

parc. č. 2173/6 - ostat. plocha, jiná plocha o výměře 534 m2 

parc. č. 2173/10 - ostat. plocha, jiná plocha o výměře 81 m2 

s vymezeným předkupním právem dle ust. §101 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

  
2) nesouhlasí 
  

s využitím předkupního práva k níže uvedeným nemovitým věcem v k. ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava, dle §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vlastnictví společnosti AHOLD Czech 
Republic, a.s., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, 
a to k pozemkům: 

parc. č. 2173/5 ostat. plocha, jiná plocha o výměře 3 097 m2 

parc. č. 2173/6 ostat. plocha, jiná plocha o výměře 534 m2 

parc. č. 2173/10 ostat. plocha, jiná plocha o výměře 81 m2  
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 61 
Návrh na zám ěr města pronajmout nemovité v ěci nebo jejich části 
(k. ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 06784/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout nemovité věci nebo části nemovitých věcí v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, a to: 

• pozemek parc. č. 3742/1, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 3235, obč. 
vybavenost (pavilon A) 

• pozemek parc. č. 4181, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 3187, občanská 
vybavenost  (pavilon E) 

• pozemek parc. č. 108, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1167, občanská 
vybavenost  (pavilon K) 

• pozemek parc. č. 115/1, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 78, občanská 
vybavenost (Vila Tereza) 

• pozemek parc. č. 125, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 3188, občanská 
vybavenost (pavilon C) 

• pozemek parc. č. 86/2,  ost. plocha, jiná plocha 
• pozemek parc. č. 86/9, ost. plocha, jiná plocha 
• pozemek parc. č. 86/10, ost. plocha, ost. komunikace  
• pozemek parc. č. 86/30, ost. plocha, zeleň 
• pozemek parc. č. 115/14, ost. plocha, jiná plocha 
• pozemek parc. č. 115/15, ost. plocha, jiná plocha   
• pozemek parc. č. 115/17, ost. plocha, jiná plocha 
• pozemek parc. č. 115/19, ost. plocha, manipulační plocha 
• pozemek parc. č. 115/20, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. e. 3163, jiná 

stavba (tržnice) 
• pozemek parc. č. 3741, ost. plocha, jiná plocha 
• pozemek parc. č. 4196,ost. plocha, jiná plocha 
• pozemek parc. č. 4204, ost. plocha, jiná plocha 
• pozemek parc. č. 4210, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb. 
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a 
• části pozemků oddělené geometrickým plánem č. 5741-207/2017 ze dne 19.06.2017, 

který je přílohou č. 2 předloženého materiálu a to: 
o části pozemku parc. č. 4206, ost. plocha jiná plocha 

- o výměře 321 m2, která je dle geometrického plánu oddělena a nově označena 
jako pozemek parc. č. 4206/1 
- o výměře 685 m2, která je dle geometrického plánu oddělena a nově označena 
jako pozemek parc. č. 4206/3 
- o výměře 185 m2, která je dle geometrického plánu oddělena a označena 
jako pozemek parc. č. 4206/4  

o části pozemku parc. č. 86/1, ost. plocha, zeleň, 
- o výměře 45.792 m2, která je dle geometrického plánu oddělena a označena 
jako pozemek parc. č. 86/1 
- o výměře 3.311 m2, která je dle geometrického plánu oddělena a označena 
jako pozemek parc. č. 86/33 
- o výměře 437 m2, která je dle geometrického plánu oddělena a označena 
jako pozemek parc. č. 86/35 
- o výměře 203 m2, která je dle geometrického plánu oddělena a označena 
jako pozemek parc. č. 86/36    

vše včetně jejich součástí a příslušenství, 

s tím, že předmětem nájmu budou uvedené nemovité věci, popř. část nemovité věci 
i jednotlivě, přičemž město si v závislosti na výhodnosti nabídek vyhrazuje právo pronajmout 
i více uvedených nemovitých věcí, popř. části nemovitých věcí nebo všechny tyto nemovité 
věci, popř. části nemovitých věcí, více případně i jen jednomu zájemci. Dále si město 
vyhrazuje právo tento záměr nájmu kteréhokoliv z těchto nemovitých věcí, popř. části 
nemovité věci (a tedy i vícero těchto nemovitých věcí, popř. části nemovité věci kdykoliv 
zrušit 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo č. 1945/2010/OI/LPO 
ze dne 28.06.2010 na zpracování projektové dokument ace stavby 
„Koblov - plošná kanalizace” 
  
Usnesení číslo: 06785/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 1945/2010/OI/LPO ze dne 28.06.2010 
na zpracování projektové  dokumentace  stavby „Koblov - plošná kanalizace” , včetně výkonu 
občasného autorského dozoru po dobu realizace této stavby, kterým se rozšiřuje předmět 
smlouvy a navyšuje cena o 740.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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se zhotovitelem: 

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 

Sídlo: Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 1142/168, PSČ 709 00 

IČO:  45193622 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru investičního 
zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T:18.08.2017                          
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 10 
„Dopravní h řiště Orebitská” - bezúplatné p řijet í nedokon čeného 
dlouhodobého hmotného majetku 
  
Usnesení číslo: 06786/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o bezúplatném přijetí nedokončeného dlouhodobého majetku do evidence investičního odboru 
Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 256.520,- Kč, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 256.520,- Kč do evidence investičního odboru 
Magistrátu města Ostravy 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 11 
Černá louka - smlouva o p řevodu projektové dokumentace 
  
Usnesení číslo: 06787/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o převodu projektové dokumentace, postoupení licence a převzetí práv 
a povinností ze správních rozhodnutí pro stavbu „Oprava komunikací a zpevněných ploch 
v areálu výstaviště Černá louka” mezi nabývajícím: statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a převádějícím: 

Ostravské výstavy, a.s., Černá louka 3235, 728 26 Ostrava IČO: 25399471 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 12 
Biskupství - smlouva o p řevodu provozn ě-architektonického řešení 
  
Usnesení číslo: 06788/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o převodu provozně-architektonického řešení a postoupení licence 
pro „Revitalizaci parku u Biskupství v Ostravě” mezi nabývajícím: statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a převádějícím: 

Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava,  IČO: 65468953 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 56 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo z d ůvodu vzniku 
víceprací a mén ěprací v rámci stavby „Revitalizace areálu bývalých 
kasáren Hrane čník - SO 05” 
  
Usnesení číslo: 06789/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2393/2016/OI/VZKÚ z důvodu vzniku 
méněprací a víceprací v rámci stavby „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník –
SO 05” se zhotovitelem 

MŽT Stavitelství, a.s. 
se sídlem: Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 27762157 

kterým se upravuje cena stavby na částku 20 816 877,04 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 63 
Návrh na uzav ření smlouvy o v ěcných právech k pozemku v souvislosti 
se stavbou uvedenou v kapitálovém rozpo čtu statutárního m ěsta 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06790/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti 
se stavbou „Transformace Domova na Liščině II” mezi budoucím 
povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18, Ostrava, 
IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba sjezdu na části pozemku 
parc. č. 856/1 v kat. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Oprava kanalizace ul. Solidarity”, po ř. č. 102/2017 
  
Usnesení číslo: 06791/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. 
se sídlem: V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava 
IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou  2 187 064,63 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 3 
Návrh na zadání ve řejných zakázek malého rozsahu a uzav ření 
smluvních vztah ů v souvislosti se stavbami odboru investi čního 
zahrnutými do kapitálového rozpo čtu Statutárního m ěsta Ostra vy 
pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 06792/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zajištění technického 
dozoru stavebníka po dobu realizace stavby ORG 8186 Budova Nové radnice trafostanice 
se společností CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., Výstavní 1928/9, PSČ: 702 00 Ostrava, 
IČO: 48392928, za cenu nejvýše přípustnou 264.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování Technicko-
ekonomické studie rekonstrukce tepelného hospodářství Městské nemocnice Ostrava 
s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Výzkumným energetickým 
centrem, 17. listopadu 15/2172, IČO: 61989100, za cenu nejvýše přípustnou 380.000,- Kč 
bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
dokumentace pro provádění stavby Nouzové napájení úpravny vody a prameniště Nová Ves 
se společností PROSPECT spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava, IČO: 14616688, 
za cenu nejvýše přípustnou 87.500,- Kč bez DPH dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Komunikace U Cementárny” po ř. č. 068/2017 
  
Usnesení číslo: 06793/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06530/RM1418/95 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Komunikace U Cementárny” v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností: 

JANKOSTAV s.r.o. 
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice 
IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 2.730.179,01 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Sportovní hala – Sokolovna Svinov (PD +AD)”, po ř. č. 
098/2017 
  
Usnesení číslo: 06794/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby „Sportovní hala – Sokolovna Svinov“ 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, včetně výkonu autorského dozoru po dobu realizace 
stavby, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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brücknerprojekt s.r.o. 
se sídlem: Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice 
IČO: 28637968  

za cenu nejvýše přípustnou 620.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Domov pro seniory Hulváky - PD, IČ, AD”, 
poř. č. 110/2017 
  
Usnesení číslo: 06795/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 
výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného stavebního 
povolení a výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby „Domov pro seniory 
Hulváky” v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
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3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové:  
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    
1. Ing. František Kolařík - člen ZM 
2. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2017
 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 smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_VZ 8 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
o dílo a smlouvy p říkazní na zpracování plánu BOZP, technický dozor 
stavby a koordinátora bezpe čnosti pro realizaci stavby „Stavební 
úprava opevn ění bermy řeky Ostravice” 
  
Usnesení číslo: 06796/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní se společností HI - 2 ing. s.r.o., 28. října 770/6, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, 
IČO: 01535927, za účelem zpracování plánu BOZP, technického dozoru a koordinátora 
bezpečnosti pro realizaci stavby „Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice”, za cenu 
nejvýše přípustnou 198.750,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 10 
„Dopravní h řiště Orebitská” TDS + BOZP 
  
Usnesení číslo: 06797/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na zpracování Plánu BOZP, výkon technického dozoru a koordinátora BOZP po dobu realizace 
stavby „Dopravní hřiště Orebitská” mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 
729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a zhotovitelem: 

Ing. Martin Prokop, Vratimovská 553, 739 34 Václavovice 

IČO: 73204994 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „Odstr anění průsaků z nádrží aktivace Ú ČOV”, 
poř. č. 100/2017 
  
Usnesení číslo: 06798/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Odstranění průsaků z konstrukce vnějších stěn nádrží aktivace na ÚČOV” v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 
se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 
IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou 1.990.702,60 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka „Lé čebna dlouhodob ě nemocných Ostrava - Radvanice 
(DPS + AD)”, po ř. č. 119/2017 
  
Usnesení číslo: 06799/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na vypracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny 
dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích“ včetně výkonu autorského dozoru po dobu 
realizace stavby dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 

Ing. Radim Prouza 
se sídlem: Bohumínská 63, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
IČO: 14605945 

za cenu nejvýše přípustnou 440 000,- Kč bez DPH 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 65/83 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka „Oprava kanaliza čních šachet ul. V Poli”, 
poř. č. 113/2017 
  
Usnesení číslo: 06800/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava kanalizačních šachet ul. V Poli”, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

STASPO, spol. s r.o. 
se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice 
IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 2.412.289,16 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 14 
Veřejná zakázka „Výstavba pavilonu X v areálu MNO - studie”, 
poř. č. 91/2017 
  
Usnesení číslo: 06801/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
dispozičně - architektonické studie a studie proveditelnosti na novostavbu objektu „X” v areálu 
Městské nemocnice Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Projekt 2010, s.r.o. 
se sídlem: Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 736.000,-- Kč bez DPH  

 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 15 
Veřejná zakázka „Monitorovací šachta S lovan, ul. Opavská”, 
poř. č. 103/2017 
  
Usnesení číslo: 06802/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Monitorovací šachta Slovan, ul. Opavská” v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s: 

Martin Horák 
se sídlem: Nová kolonie 799/45, 725 26 Ostrava 
IČO: 74591657 

za cenu nejvýše přípustnou 665.309,40 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 16 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy 
o dílo a smlouvy p říkazní na výkon technického dozoru a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby „SPZ Mošnov - autobusové zastávky Mobis, 
Behr” 
  
Usnesení číslo: 06803/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP po dobu realizace stavby „SPZ Mošnov -
autobusové zastávky Mobis, Behr” v k. ú. Mošnov mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, a zhotovitelem (příkazníkem): 

ČECH - ENGINEERING, a.s. 

se sídlem Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 25394983 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_VZ 18 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalit ě 
K Salmovci”, po ř. č. 66/2017 
  
Usnesení číslo: 06804/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektových dokumentací, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, 
to vše v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě K Salmovci” v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností:   

VODING HRANICE, spol. s r.o. 
se sídlem: Zborovská 583, Hranice I-Město, 753 01  Hranice 
IČO: 42866456 

za cenu nejvýše přípustnou 745.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 19 
Veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostra va”, 
poř. č. 090/2017 
  
Usnesení číslo: 06805/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06534/RM1418/95 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

podle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení k veřejné zakázce na realizaci stavby 
„Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava“ v  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
z důvodu uvedeného v předloženém materiálu 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 2 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování územní 
studie „areál Vozovny - 19/2016, Ostrava - Poruba” 
  
Usnesení číslo: 06806/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování územní studie „areál Vozovny - 19/2016, 
Ostrava - Poruba”, ve kterém se upravuje předmět smlouvy a doba odevzdání zpracovaného 
díla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 58 
Architektonická sout ěž o návrh na řešení novostavby bytového domu 
Kostelní - Biskupská v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 06807/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

záměr na vyhlášení otevřené anonymní jednofázové projektové soutěže o návrh na řešení 
novostavby bytového domu Kostelní - Biskupská v Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu s úpravou 

  
2) schvaluje 
  

složení soutěžní poroty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
3) pověřuje 
  

odbor ÚHA a SŘ ve spolupráci s odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí zajištěním 
organizace architektonické soutěže o návrh na řešení novostavby bytového domu Kostelní -
Biskupská v Ostravě 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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RM_M 59 
Předchozí souhlas rady m ěsta k pro deji nemovitostí sv ěřených 
městským obvod ům a k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 06808/RM1418/98 

(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 060 – městský obvod 
Martinov obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  
 

RM_M 60 
Povolení výjimky ze stavební uzáv ěry SDD „Vrtná jáma XI” pro stavbu 
„Cyklistické propojení ul. Pod ěbradova, Horova”, k. ú. Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06809/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze stavební uzávěry v bezpečnostním pásmu starého důlního díla „Vrtná 
jáma XI” vyhlášené územním rozhodnutím č. 173/2000 ze dne 16.08.2000 vydaným 
pod zn. Správ./ÚSŘ/3743-68/99/Kov,  pro stavbu „Cyklistické propojení ul. Poděbradova, 
Horova” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 26 
Schválení p řípravy projektu a podání žádosti o poskytnutí podpo ry 
prost řednictvím Státního fondu životního prost ředí ČR v rámci Výzvy 
č. 8/2017 pro p ředkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek  
Národního programu Životního prost ředí na podporu opat ření 
vyplývajících ze schválených program ů zlepšování kvality ovzduší 
  
Usnesení číslo: 06810/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy žádosti o poskytnutí podpory prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí ČR  v rámci Výzvy č. 8/2017, dle podmínek Národního programu Životního prostředí 
na podporu opatření vyplývajících ze schválených programů zlepšování kvality ovzduší 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
zajistit veškeré úkony spojené s přípravou žádosti dle bodu 1) tohoto usnesení a důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.06.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  
3) schvaluje 
  

podání žádosti o poskytnutí podpory prostřednictvím SFŽP v rámci Výzvy č. 8/2017, 
dle podmínek Národního programu Životního prostředí na podporu opatření vyplývajících 
ze schválených programů zlepšování kvality ovzduší 

  
4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
zajistit podání žádosti o dotaci v souladu s podmínkami vyhlášené Výzvy č. 8/2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.06.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
 

 

RM_M 3 (zn.předkl.) 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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Poskytnutí ú čelových neinvesti čních transfer ů na realizaci projekt ů 
„Zónové čištění městského obvodu MOaP”, „Mechanizovaná výsadba 
cibulovin, rea lizace letni čkových záhon ů a realizace pokládky 
trvalkových koberc ů v MOb MOaP”, „Odstran ění komunálního odpadu -
revitalizace části bývalého koupališt ě Ostrava- Radvanice” a „Výsadba 
dřevin - Nová Ves u Ostravy” a neposkytnutí ú čelového neinvesti čního 
tran sferu na realizaci projektu „Vybudování environment ální učebny 
v MŠO, Hornická” z Fondu životního prost ředí města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06811/RM1418/98 

80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
ve výši 1.627.710 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu 
„Zónové čištění městského obvodu MOaP” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
ve výši 90 % z celkových nákladů na realizaci projektu „Mechanizovaná výsadba cibulovin, 
realizace letničkových záhonů a realizace pokládky trvalkových koberců v MOb MOaP”, 
nejvýše však 1.228.356,90 Kč, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle přílohy č. 2 
a 7 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
ve výši 3.000.000 Kč městskému obvodu Radvanice a Bartovice na realizaci projektu 
„Odstranění komunálního odpadu - revitalizace části bývalého koupaliště Ostrava-Radvanice” 
dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
ve výši 257.821,90 Kč městskému obvodu Nová Ves na realizaci projektu „Výsadba dřevin -
Nová Ves u Ostravy” dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

 

5) rozhodla 
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o neposkytnutí účelového investičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
ve výši 1.140.881,80 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu 
„Vybudování environmentální učebny v MŠO, Hornická” dle důvodové zprávy předloženého
materiálu 

  
6) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy: 

− zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .................................................... o 6.115 tis. Kč 

− zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 ...................... o 2.857 tis. Kč 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 514 ......................... o 258 tis. Kč 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 517 ...................... o 3.000 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

− zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 ...................................... o 2.857 tis. Kč 

− zvyšují běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ........................................................ o 2.857 tis. Kč 

u městského obvodu Nová Ves: 

− zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 514 ......................................... o 258 tis. Kč 

− zvyšují běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ........................................................... o 258 tis. Kč 

 

u městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
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− zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 517 ...................................... o 3.000 tis. Kč 

− zvyšují běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ........................................................ o 3.000 tis. Kč 

  
7) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 4 
Uzavření Dodatku č. 35 ke Koncesní smlouv ě ze dne 22.12.2000, 
ev. č. 05691/2000/LPO 
  
Usnesení číslo: 06812/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

návrh Dodatku č. 35 ke Koncesní smlouvě ze dne 22.12.2000, ev. č. 05691/2000/LPO 
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně statutárního města Ostravy o uzavření Dodatku č. 35 ke Koncesní smlouvě 
ze dne 22.12.2000, ev. č. 05691/2000/LPO s právním subjektem Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s., IČO: 45193673, se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

RM_M 54 
Objednávka barevných tiskáren a multifunk čních tiskáren 

(zn.předkl.) 
83 
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Usnesení číslo: 06813/RM1418/98 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na dodávku barevných tiskáren a multifunkčních tiskáren vůči 
společnosti Vidaron a.s. se sídlem Rudé armády 651/19a, 733 01 Karviná - Hranice, 
IČO 28633652, ve výši  214 300,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 21.07.2017
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
RM_M 21 
Organiza ční zabezpečení hodnocení hospoda ření SMO a orgánu m ěsta, 
Městské policie Ostrava, činnosti a hospoda ření příspěvkových 
organizací z řízených SMO za I. pololetí 2017 
  
Usnesení číslo: 06814/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, Městské policie 
Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Ostrava za I. pololetí 2017 

  
2) ukládá 
  

a) vedoucím odborů MMO, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli územního odboru 
Ostrava HZS MSK předložit odboru financí a rozpočtu vyhodnocení plnění rozpočtu 
příjmů a výdajů za sledované období, ke kterým mají schválené dispoziční oprávnění 

Zodp.:   vedoucí odborů MMO, ředitel MPO, ředitel územního odboru Ostrava HZS MSK 
Termín: 10.07. - 28.07.2017 

b) ředitelům příspěvkových organizací 
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předat zpracované tabulkové přehledy včetně komentáře příslušnému odvětvovému odboru 
a odboru financí a rozpočtu MMO dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu 

Zodp.:   ředitelé příspěvkových organizací 
Termín: 16.08.2017 

c) vedoucím odvětvových odborů 

zajistit vyhodnocení zpracovaných tabulkových přehledů (dle bodu 2b) a komentáře 
k činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO pro „Zprávu o plnění 
rozpočtu statutárního města Ostravy za I. pololetí 2017” 

Zodp.:   vedoucí odvětvových odborů 
Termín: 25.08.2017 

d) vedoucím odvětvových odborů 
zpracovat přehled o poskytnutí a čerpání dotací z rozpočtu SMO u obchodních společností 
a obecně prospěšných společností k 30.06.2017 a spolupracovat s odborem veřejných 
zakázek a kapitálových účastí při zpracování těchto údajů do „Zprávy o plnění rozpočtu 
statutárního města Ostrava za I. pololetí 2017” 

Zodp.:   vedoucí odvětvových odborů 
Termín: 10.07. - 28.07.2017 

  
3) ukládá 
  

a) vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí zajistit zkompletování výsledků 
hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí SMO a obecně prospěšných 
společností založených SMO pro jejich zapracování do „Zprávy o plnění rozpočtu 
statutárního města Ostravy za I. pololetí 2017” 

Termín: 25.08.2017 

b) vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
− rozeslat odvětvovým odborům podklady pro hodnocení činnosti a hospodaření 

příspěvkových organizací dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu 

Termín: 30.06.2017 

− zpracovat „Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava za I. pololetí 2017” 
a předložit radě města k projednání dne 03.10.2017 a zastupitelstvu města 18.10.2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 25.08.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
RM_M 25 
Úprava rozpo čtu r. 2017 

(zn.předkl.) 
07 
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Usnesení číslo: 06815/RM1418/98 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím nadačního příspěvku ve výši 80 000 Kč od Nadace ČEZ pro Divadlo loutek Ostrava, 
příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo 
Interesse 2017” v grantovém řízení Podpora regionů s tím, že organizace bude hradit pronájem 
hracích prostor mimo budovu DLO, ostrahu venkovních hracích prostor, pronájem WC, 
pronájem techniky (zvuk, světlo) včetně obsluhy, tisk propagačních materiálů, inzerci 
v médiích, honoráře souborů účinkujících ve venkovních hracích prostorách, dopravu 
účinkujících souborů (nejedná se o pořízení majetku) 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Mariánské Hory a Hulváky ve výši 370 tis. Kč na přístřešek na jízdní kola 
b) Vítkovice ve výši 3 878 tis. Kč na akci „Souvislé údržby MK Šalounova včetně části 

chodníku” 
c) Poruba ve výši 1 404 na akci „Podzemní kontejnery na odpad” 
d) Hošťálkovice ve výši 501 tis. Kč na výkupy pozemků parc. č. 1941/2 a 1945/15 v k. ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

− nedaňové příjmy 
na § 2229, pol. 2132, ORJ 100 o 4 521 tis. Kč (C.1.) 

− ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 100 tis. Kč (A.1.) 

− neinvestiční přijaté dotace od krajů 
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 341 o 795 tis. Kč 
                                      ÚZ 201 o 411 tis. Kč 
 
 

− převody vlastním fondům 
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na § 6330, pol. 4132, ORJ 120 o 3 tis. Kč (C.4.) 

− běžné výdaje 
na § 3799, pol. 5169, ORJ 190, ÚZ 1030 o 35 tis. Kč (B.1.) 
(C.1.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o 1 815 tis. Kč 
                                            pol. 5171, ÚZ 93 o 2 500 tis. Kč 
                              § 3631, pol. 5169 o 206 tis. Kč 
(C.2.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5122 o 40 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 5169 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 5169 o 1 000 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5169, org. 6036 o 20 tis. Kč 
(C.3.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5166 o 21 tis. Kč 
                                            pol. 5167 o 70 tis. Kč 
                                            pol. 5172 o 100 tis. Kč 
na § 1014, pol. 5137, ORJ 130, ÚZ 1014, org. 4271 o 47 tis. Kč (C.4.) 
(C.9.) na ORJ 135, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5021 o 31 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 8 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 3 tis. Kč  
                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5021 o 4 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 1 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 1 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 104117601, pol. 5021 o 2 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 1 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 1 tis. Kč 
           na ORJ 270, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 280 tis. Kč  
                                                                                                pol. 5031 o 70 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 26 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 104113013, pol. 5011 o 33 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 9 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 3 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 104107601, pol. 5011 o 17 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 5 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 2 tis. Kč 
            na ORJ 180, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5175 o 17 tis. Kč    
                                                                        ÚZ 104113013, pol. 5175 o 2 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 104107601, pol. 5132 o 1 tis. Kč 

− kapitálové výdaje 
(C.2.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3223 o 600 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, org. 4308 o 126 tis. Kč 
                               § 3639, pol. 6142 o 101 tis. Kč 
                                            pol. 6142, ÚZ 95 o 539 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7032 o 3 000 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 6122, org. 6036 o 574 tis. Kč                             
na § 3419, pol. 6111, ORJ 161 o 229 tis. Kč (C.5.) 

− neinvestiční transfery 
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na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 100 tis. Kč (A.1.) 
(A.4.) na ORJ 160, pol. 5336, ÚZ 201, § 3311, org. 4234 o 411 tis. Kč 
                                                ÚZ 341, § 3311, org. 4240 o 530 tis. Kč 
                                                              § 3312, org. 4212 o 120 tis. Kč 
                                                              § 3315, org. 4215 o 145 tis. Kč  

− převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 610 o 370 tis. Kč (C.6.) 
                                                   ÚZ 93, org. 507 o 2 878 tis. Kč (C.7.) 
                                                   ÚZ 92, org. 507 o 1 000 tis. Kč (C.7.) 
                                                   ÚZ 3500, org. 613 o 501 tis. Kč (C.8.)  
                                                   ÚZ 6330, org. 605 o 1 404 tis. Kč (E.1.) 

z v y š u j e  financování 
na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1030 o 35 tis. Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

− běžné výdaje 
na § 6171, pol. 5168, ORJ 133 o 191 tis. Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 190, § 1014, pol. 5169, ÚZ 1014, org. 4271 o 21 tis. Kč 
               ORJ 130, § 1014, pol. 5139, ÚZ 1014, org. 4271 o 23 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 229 tis. Kč (C.5.) 
(C.9.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, org. 93000000, ÚZ 104513013 o 435 tis. Kč 
                                                                                       ÚZ 104113013 o 53 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 7601 o 29 tis. Kč 

− kapitálové výdaje 
(C.2.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3109 o 600 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, org. 4320 o 126 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 7179 o 141 tis. Kč  
                                                             org. 7179, ÚZ 95 o 539 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 0857 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7089 o 4 000 tis. Kč  
                               § 4357, pol. 6121, org. 6036 o 594 tis. Kč 
na § 2212, pol. 6121, org. 3093, ORJ 100 o 370 tis. Kč (C.6.) 
(C.7.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3192 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2334, pol. 6121, org. 7272 o 2 878 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 501 tis. Kč (C.8.) 

 

s n i ž u j e  
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− účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů městských obvodů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330 o 1 404 tis. Kč (E.1.) 

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.2., C.6.) 
− zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013 o 1 074 tis. Kč 
− zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013 o 1 074 tis. Kč 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 610 o 370 tis. Kč 
− zvýší kapitálové výdaje na přístřešek pro jízdní kola 

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500 o 370 tis. Kč 

městský obvod Ostrava-Jih (A.3.) 
− zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 379 tis. Kč 
− zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 379 tis. Kč 

městský obvod Vítkovice (C.7.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507 o 2 878 tis. Kč 
                                   ÚZ 92, org. 507 o 1 000 tis. Kč 

− zvýší běžné výdaje na Souvislé údržby MK Šalounova včetně části chodníku 
na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 878 tis. Kč 
                                   ÚZ 92 o 1 000 tis. Kč 

městský obvod Hošťálkovice (C.8.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 613 o 501 tis. Kč 
− zvýší kapitálové výdaje na § 3639, pol. 6130, ÚZ 3500 o 501 tis. Kč 

městský obvod Poruba (E.1.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 605 o 1 404 tis. Kč 
− zvýší kapitálové výdaje na akci 8763 - podzemní kontejnery na odpad 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 1 404 tis. Kč 

  
 

 

4) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 57 
Dopravní podnik Ostrava a.s. - p říslib uzav ření Smlouvy o úv ěru 
  
Usnesení číslo: 06816/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o příslibu uzavření Smlouvy o úvěru se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 619 74 757, 
v úvěrovém limitu do výše 1 387 400 tis. Kč, a to až po vyčerpání vlastních zdrojů uvedené 
společnosti, vyčerpání dotací poskytnutých uvedené společnosti a vyčerpání nebo neposkytnutí 
úvěru od Evropské investiční banky uvedené společnosti na investice uvedené společnosti 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a to vše zároveň za podmínek dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

členovi rady města pro úsek dopravy a dopravně správních činností  JUDr. Lukáši Semerákovi 
předložit návrh dle bodu 1)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 20.09.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_VZ 17 
Zadání zpracová ní investi čního zám ěru „Cyklistické propojení Ostrava, 
centrum - Dolní oblast Vítkovic” 
  
Usnesení číslo: 06817/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního
záměru akce „Cyklistické propojení Ostrava, centrum - Dolní Vítkovice” za cenu  86 800,- Kč 
bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava 
a společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 
IČO 45797170 

  
2) rozhodla 
  

o realizaci rozpočtového opatření, kterým se: 

s n í ž í 

kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 100                  o 106 tis. Kč 

z v ý š í 

kapitálové výdaje na: 

§ 2219, pol. 6121 ORJ 100                                                        o 106 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 1 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích stroj ů 
  
Usnesení číslo: 06818/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

PSČ 110 00, IČO 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní 
služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

a) ve výši 250.000,- Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v. č. 910769, 
umístěný na  podatelně v objektu Nové radnice 

b) ve výši 250.000,- Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v. č. 910365, 
umístěný na   podatelně v objektu Nové radnice 

c) ve výši 250.000,- Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v. č. 910740, 
umístěný na   podatelně  ODSČ na ulici 30. dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

d) ve výši 250.000,- Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v. č. 910364, 
umístěný na   podatelně  ODSČ na ulici 30. dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

  
 

RM_M 22 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrá lních územích
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí  
  
Usnesení číslo: 06819/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  a) jako vlastník sousední  nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek 

parc. č. 971/34 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Přívoz, obec Ostrava) s umístěním sítě 
– podzemního vedení VN 22 kV ČEZ Distribuce a.s., přípojka pro EBG plastics s.r.o., 
v rámci stavby „Ostrava, OS_9611 EBG plastics VNk“ na pozemku parc. č. 1179/64, 
560/15, 560/26, 560/28, 560/33, 560/34 a 971/38 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, pro žadatele 
stavby: ProfiProjekt s.r.o., Collo louky 126, 738 02  Frýdek - Místek, IČO: 27779319, 
na základě plné moci investora stavby: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
405 02  Děčín IV – Podmokly, IČO: 24729035 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 1899/42 – orná půda v k. ú. Hrabová, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 
„Novostavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. 1899/13 - orná půda v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava, pro žadatele stavby: Mxxxx Wxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na základě plné moci investora stavby: Oxxxx Axxxx a Sxxxx Axxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 1899/42 – orná půda v k. ú. Hrabová, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 
„Novostaba rodinného domu UNO CITY-P“ na pozemku parc. č. 1899/14 - orná půda 
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, pro žadatele stavby: Mxxxx Wxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci investora stavby: Mxxxx Bxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 23.06.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 23.06.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 4 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo 
č. 1545/2017/HS/VZKÚ na realizaci ve řejné zakázky malého rozsahu 
„P řístřešek pro parkování a sklad ho řlavých látek” v areálu garáží 
Pašerových v Ostrav ě - Mariánských Horách 
  
Usnesení číslo: 06820/RM1418/98 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1545/2017/HS/VZKÚ ze dne 25.05.2017 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 0845451, 
a společností KROSSBAU s.r.o., Stadická 997/13a, 700 30 Ostrava, IČO 27776565, 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Přístřešek pro parkování a sklad 
hořlavých látek” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

  


