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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 07.11.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

07649/RM1418/108 RM_M 0 Schválení programu 108. schůze rady města 

konané dne 07.11.2017 

35 

07650/RM1418/108 RM_M 6 Zprávy ze zahraničních pracovních cest Ing. Petra 

Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

do Holandska (Emmen) ve dnech 18.-24.9.2017  

a do SRN (Berlín) ve dnech 14.-20.10.2017 

42 

07651/RM1418/108 RM_M 39 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího 

Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do Itálie (Parma)            

ve dnech 12.–15.10.2017 

42 

07652/RM1418/108 RM_M 42 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Podpora volnočasových aktivit seniorů        

v MOaP” 

50 

07653/RM1418/108 RM_M 43 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Fit park pro seniory - Moravská Ostrava  

a Přívoz” 

50 

07654/RM1418/108 RM_M 44 Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti  

o poskytnutí podpory pro projekt “Zateplení 

přírodovědné učebny ZŠO, Zelená” 

50 

07655/RM1418/108 RM_M 55 Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti  

o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu pro projekt “Zvýšení 

kybernetické bezpečnosti ÚMOb MOaP” 

50 

07656/RM1418/108 RM_M 45 Podání žádosti o dotaci z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt „Komunitní 

centrum – VŠICHNI SPOLU“ 

50 

07657/RM1418/108 RM_M 48 Schválení projektu, přijetí dotace z Ministerstva 

práce a sociálních věcí na projekt „Obec přátelská 

seniorům“ 

50 

07658/RM1418/108 RM_M 54 Změna usnesení o podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 

592 v Polance nad Odrou” 

50 

07659/RM1418/108 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Zařízení mobilního 

informačního systému” poř. č. 199/2017 

25 

07660/RM1418/108 RM_M 7 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora, Mgr. Radima Babince, 

náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 

03.-06.10.2017 

35 

07661/RM1418/108 RM_M 8 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského 

muzea, příspěvkové organizace, do SRN 

(Drážďany, Hamburk) ve dnech 17.-21.11.2017 
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07662/RM1418/108 RM_VZ 10 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk 

dvou čísel publikace Ostrava Metropolitan 

Magazine v roce 2018 

01 

07663/RM1418/108 RM_M 64 Fúze společností Ostravské výstavy, a.s.          

a Ostravský informační servis, s.r.o. 

28 

07664/RM1418/108 RM_M 66 Výběrové řízení na člena představenstva obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

28 

07665/RM1418/108 RM_M 24 Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních 

příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti 

sociální péče 

86 

07666/RM1418/108 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Prevence ohrožení rodiny ve 

městě Ostrava - socializačně-vzdělávací pobytové 

akce a vzdělávací semináře/besedy” poř.          

č. 176/2017 

86 

07667/RM1418/108 RM_M 47 Změna zřizovací listiny Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvkové organizace 

28 

07668/RM1418/108 RM_M 25 Žádost obchodní společnosti Ostravské výstavy, 

a.s., o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na 

“Nákup židlí” 

42 

07669/RM1418/108 RM_M 23 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové víceleté 

dotace dle Programu podpory veřejných 

kulturních služeb v oblasti hudebního             

a scénického umění na území statutárního města 

Ostrava v letech 2018 - 2023 Divadelní 

společnosti Petra Bezruče s.r.o. 

60 

07670/RM1418/108 RM_M 65 Fond pro výstavbu nového koncertního sálu 87 

07671/RM1418/108 RM_M 60 Návrh Memoranda o finanční participaci          

na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu 

Leoše Janáčka 

87 

07672/RM1418/108 RM_M 4 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě           

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace             

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev.č. 

1883/2017/ŠaS 

91 

07673/RM1418/108 RM_M 5 Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů 

na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 

2018 a výzva. 

91 

07674/RM1418/108 RM_M 26 Schválení objednávky na rezervaci 100 míst           

na konferenci “Škola základ života” 

91 

07675/RM1418/108 RM_M 27 Žádost o prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně včetně penále spolku TJ Sokol 

Koblov z.s. 

91 

07676/RM1418/108 RM_M 41 Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy           

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace              

z rozpočtu statutárního města Ostravy se spolkem 

Sportovní události v Ostravě z.s. na realizaci 

sportovní akce Ostravské hokejové derby 

91 

07677/RM1418/108 RM_M 51 Žádost o prominutí části odvodu za porušení 

rozpočtové kázně spolku Boxing Ostrava, z.s. 

91 
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07678/RM1418/108 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Ostrava 2018, s.r.o. 

90 

07679/RM1418/108 RM_M 9 Uzavření dohody o zániku závazku se společností 

DS REAL STAV s.r.o. v likvidaci, prominutí 

smluvní pokuty 

28 

07680/RM1418/108 RM_M 56 Návrh na uzavření “Smlouvy o zániku 

předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení           

a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími 

účastníky a prohlášení a souhlasy” 

08 

07681/RM1418/108 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním sloupu NN, 

podzemního kabelového vedení NN, nadzemního 

vedení NN a uzavření smluv o budoucí smlouvě   

o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

07682/RM1418/108 RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy 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 

07683/RM1418/108 RM_M 14 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene s PODA a.s., 

návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  

s Vodafone Czech Republic a.s. 

08 

07684/RM1418/108 RM_M 15 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv    

o zřízení služebností s fyzickou a právnickou 

osobou 

08 

07685/RM1418/108 RM_M 16 Návrh na uzavření darovací smlouvy na dar 

vodovodního řadu s dárci J.Š. a R.Š. a uzavření 

smluv o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 

08 

07686/RM1418/108 RM_M 17 Návrh koupit části pozemku p.p.č. 566/289 v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene 

08 

07687/RM1418/108 RM_M 18 Návrh na záměr města prodat pozemky (lokalita 

ul. Sokolská třída), návrh na záměr města neprodat 

část pozemku (ul. Palackého), vše v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava 

08 

07688/RM1418/108 RM_M 19 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Hrabová, 

obec Ostrava 

08 

07689/RM1418/108 RM_M 20 Předchozí souhlas rady města ke zřízení 

smluvního předkupního práva k předmětným 

bytovým jednotkám svěřených městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky, a to ve prospěch 

města jako oprávněného z tohoto práva 
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07690/RM1418/108 RM_M 21 Rámcová smlouva mezi Moravskoslezským 

krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci 

při přípravě a realizaci významných dopravních 

staveb 

08 

07691/RM1418/108 RM_M 22 Návrh změnit usnesení zastupitelstva města        

č. 1919/ZM1418/29 ze dne 18. 10. 2017 

08 

07692/RM1418/108 RM_M 28 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy 

formou uzavření dodatků 

08 

07693/RM1418/108 RM_M 29 Návrh na záměr města pronajmout pozemky           

v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín 

08 

07694/RM1418/108 RM_M 30 Souhlas se záborem veřejné zeleně na pozemku 

parc.č. 3594/10 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

07695/RM1418/108 RM_M 31 Vyčlenění bytu č. 1 na ul. Pobialova 875/8, 

O.-Moravská Ostrava pro potřeby sociálního 

bydlení a návrh na uzavření nájemní smlouvy 

08 

07696/RM1418/108 RM_M 32 Návrh koupit stavbu garáže v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

07697/RM1418/108 RM_M 34 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy a záměr pronájmu 

vodohospodářských staveb 

08 

07698/RM1418/108 RM_M 35 Návrh na záměr města darovat nemovité věci       

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

07699/RM1418/108 RM_M 36 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, 

a.s. 

08 

07700/RM1418/108 RM_M 37 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 

částí pozemků v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

smlouvy o výpůjčce se společností Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

08 

07701/RM1418/108 RM_M 38 Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr pronájmu 

části pozemků v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

návrh na záměr výpůjčky části pozemků v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

07702/RM1418/108 RM_M 52 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava 

08 

07703/RM1418/108 RM_M 58 Návrh na souhlas vlastníka pozemku se záborem 

veřejné zeleně 

08 

07704/RM1418/108 RM_M 59 Návrh prodat část pozemku v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

08 

07705/RM1418/108 RM_M 61 Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava, lokalita ulice K Vodě 
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07706/RM1418/108 RM_M 1 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”    

v souvislosti se stavbami odboru investičního 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

07707/RM1418/108 RM_M 40 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

stavby „SPZ Mošnov - autobusové zastávky 

Mobis, Behr” 

05 

07708/RM1418/108 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Dopravní hřiště Orebitská”, poř. 

č. 225/2017 

05 

07709/RM1418/108 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Stavební úpravy pavilonu H1           

a H2 - TDS + BOZP”, poř. č. 198/2017 

05 

07710/RM1418/108 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce a dostavba 

kanalizace v ul. Na Baranovci (PD + AD + IČ)”, 

poř. č. 187/2017 

05 

07711/RM1418/108 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Stavby veřejného osvětlení - 

PD+IČ”, poř. č. 220/2017 

05 

07712/RM1418/108 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Energetické úspory v areálu 

MNO – část I”, poř. č. 106/2017 

05 

07713/RM1418/108 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Architekturní nasvětlení 

Sýkorova mostu”, poř. č. 61/2017 

05 

07714/RM1418/108 RM_M 3 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města. 

89 

07715/RM1418/108 RM_M 11 Návrh k uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 

zahradně-architektonické studie “Revitalizace 5 

perspektivních parkových objektů”. 

38 

07716/RM1418/108 RM_M 2 Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému 

kraji na spolufinancování projektu “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji” 

80 

07717/RM1418/108 RM_M 49 Změna termínu cíle č. 1, změna úkolu cíle č. 4 

systému environmentálního managementu a návrh 

na schválení Příručky systému environmentálního 

managementu 

80 

07718/RM1418/108 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Zpracování projektu 

geologických prací – likvidace nepotřebných vrtů 

Nová Ves“, poř.č. 1/2017/OŽP 

80 

07719/RM1418/108 RM_VZ 2 VZMR Technická podpora Oracle se spol. 

TECHNISERV IT, spol. s r.o. 

83 

07720/RM1418/108 RM_M 10 Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2017 07 

07721/RM1418/108 RM_M 46 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

07722/RM1418/108 RM_M 53 Zapojení nerozpočtovaných příjmů 07 

07723/RM1418/108 RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

zpracování projektové dokumentace EPS Archivu 

města Ostravy, Špálova 19, Ostrava - Přívoz 

84 

07724/RM1418/108 RM_M 57 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

červenec-září 2017 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 33 Návrh na záměr výpůjčky nebytových prostor          

v budově Nové Radnice v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava. 

08 

  RM_M 62 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, 

Moravská Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Vítkovice, 

obec Ostrava 

08 

  RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. a poskytnutí 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

45 

  RM_M 50 Modernizace stávajícího světelného signalizačního 

zařízení v návaznosti na provedenou rekonstrukci 

ulice Českobratrská 

09 

  RM_M 63 Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina           

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

  
RM_M 0 
Schválení programu 108. schůze rady města konané dne 07.11.2017 
  
Usnesení číslo: 07649/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 108. schůze rady města konané dne 07.11.2017 

  

 
RM_M 6 
Zprávy ze zahraničních pracovních cest Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Holandska (Emmen) ve dnech 
18.-24.9.2017 a do SRN (Berlín) ve dnech 14.-20.10.2017 
  
Usnesení číslo: 07650/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 07217/RM1418/102 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávy ze  zahraničních  pracovních   cest Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 

Ostrava, p.o. do  Holandska  (Emmen)  ve dnech 18.-24.9.2017  a do SRN  (Berlín)             
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ve dnech 14.-20.10.2017 

  

 
RM_M 39 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele 
Národního divadla moravskoslezského, p.o., do Itálie (Parma) ve dnech 
12.–15.10.2017 
  
Usnesení číslo: 07651/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 07270/RM1418/103 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty  pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do Itálie (Parma) ve dnech 12.-15.10.2017  

  

 
RM_M 42 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Podpora 
volnočasových aktivit seniorů v MOaP” 
  
Usnesení číslo: 07652/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci na projekt “Podpora 

volnočasových aktivit seniorů v MOaP” v rámci dotačního Programu na podporu zdravého 

stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO 

70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) 

tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Programu na podporu zdravého 

stárnutí v Moravskosezském kraji na rok 2018 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci pro tento projekt 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 22.11.2017 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zajištění předfinancování a spolufinancování 

projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 43 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Fit park pro 
seniory - Moravská Ostrava a Přívoz” 
  
Usnesení číslo: 07653/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci na projekt “Fit park pro seniory - 

Moravská Ostrava a Přívoz” v rámci dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí           

v Moravskoslezském kraji na rok 2018 vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO 

70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) 

tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Programu na podporu zdravého 

stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci pro tento projekt 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 22.11.2017 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zajištění předfinancování a spolufinancování 

projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 44 
Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí podpory 
pro projekt “Zateplení přírodovědné učebny ZŠO, Zelená” 
  
Usnesení číslo: 07654/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou a podáním žádosti o podporu z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 

pro projekt “Zateplení přírodovědné učebny ZŠO, Zelená” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o podporu a všech jejich příloh pro 

projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 70. výzvy v rámci Operačního 

programu životní prostředí 2014-2020 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne 

kladně o předložení žádosti o podporu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 24.11.2017 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zajištění předfinancování a spolufinancování 

projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 55 
Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace z 
Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt “Zvýšení 
kybernetické bezpečnosti ÚMOb MOaP” 
  
Usnesení číslo: 07655/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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projekt “Zvýšení kybernetické bezpečnosti ÚMOb MOaP” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt “Zvýšení 

kybernetické bezpečnosti ÚMOb MOaP” dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

výzvy č. 10 Integrovaného regionálního operačního programu v případě, že zastupitelstvo 

městského obvodu rozhodne kladně o podání uvedené žádosti o dotaci 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 22.11.2017 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu “Zvýšení kybernetické bezpečnosti ÚMOb MOaP” financování 

projektu v celkové výši 7 660,1 tis Kč, na zajištění předfinancování projektu ve výši 3 830 tis. 

Kč v roce 2018, přičemž částka zahrnuje spolufinancování ve výši 388,4 tis. Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zajištění spolufinancování a předfinancování 

projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města 

Ostravy dle bodu 3) předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.09.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 45 
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt 
„Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ 
  
Usnesení číslo: 07656/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04366/RM1418/65 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) žádá 

  
městský obvod Poruba o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt 

dle bodu 1) tohoto usnesení v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně           

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2017 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
3) žádá 

  
městský obvod Poruba o zajištění financování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 48 
Schválení projektu, přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí 
na projekt „Obec přátelská seniorům“ 
  
Usnesení číslo: 07657/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 06407/RM1418/94 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Dotačního řízení na podporu seniorů – soutěž Obec přátelská seniorům 2017 

dle podmínek poskytovatele Ministerstva práce a sociálních věci , IČO: 00551023,           

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 na projekt „Obec přátelská seniorům 2017“ 

uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2017 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 54 
Změna usnesení o podání žádosti o dotaci pro projekt “Stavební úpravy 
hasičské zbrojnice č.p. 592 v Polance nad Odrou” 
  
Usnesení číslo: 07658/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04656/RM1418/67 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou bodu 4) usnesení č. 04656/RM1418/67 ze dne 06. 09. 2016, kterým rada města 

schválila 

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) financování projektu v celkové výši 10 152 tis. Kč,- 

v roce 2017: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 4 025 tis. Kč, 

- v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 5 112 tis. Kč, přičemž v obou částkách je 

obsaženo 

spolufinancování celkem ve výši 1 810 tis. Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

a to takto: 

schvaluje: 

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) financování projektu v celkové výši 10 152 tis. Kč, 

- v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 9 137 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 

spolufinancování celkem ve výši 1 810 tis. Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Zařízení mobilního informačního systému” poř.            
č. 199/2017 
  
Usnesení číslo: 07659/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
25 

  
k usnesení č. 07343/RM1418/104 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona          

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku zařízení 

mobilního informačního systému s účastníkem, který předložil svou nabídku pod pořadovým 

číslem 3: 

EPRIN spol. s r.o. 

Sídlo: Podnikatelská 2956/6, 612 00 Brno 

IČO: 46343601 

za cenu nejvýše přípustnou 4.090.200,- Kč bez DPH 

  

2) schvaluje 

  
zálohové platby ve výši: 

4.949.142,- Kč vč. DPH pro celé plnění veřejné zakázky poč. č. 199/2017 

  

 
RM_M 7 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, do SRN 
(Mnichov) ve dnech 03.- 06.10.2017 
  
Usnesení číslo: 07660/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 07054/RM1418/100 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Radima 

Babince, náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 03.- 06.10.2017  

  

 
RM_M 8 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny Kábrtové, 
ředitelky Ostravského muzea, příspěvkové organizace, do SRN 
(Drážďany, Hamburk) ve dnech 17.- 21.11.2017 
  
Usnesení číslo: 07661/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
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Usnesení 
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1) schvaluje 

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

příspěvkové organizace, do SRN (Drážďany, Hamburk)  ve dnech 17.-21.11.2017,            

za účelem pracovních jednání 

  

2) ukládá 

  
ředitelce Ostravského muzea, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: RNDr. Jiřina Kábrtová, T: 12.12.2017 

 ředitelka Ostravského muzea, p.o. 

  
 

RM_VZ 10 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk dvou čísel publikace 
Ostrava Metropolitan Magazine v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 07662/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk dvou čísel publikace Ostrava Metropolitan 

Magazine v roce 2018 společnosti TISKÁRNA GRAFICO, s.r.o., U Panského mlýna 1438/33, 

747 06 Opava - Kylešovice, IČ: 25885839 na základě vyhodnocení nabídek zaslaných v reakci 

na hromadnou emailovou poptávku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ze dne 18.10.2017 

a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 64 
Fúze společností Ostravské výstavy, a.s. a Ostravský informační servis, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07663/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 03240/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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souhlasit se záměrem fúze sloučením společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá 

louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25399471 a společnosti Ostravský 

informační servis, s.r.o. , se sídlem Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 26879280, kdy bude nástupnickou společností společnost Ostravské výstavy, a.s., se 

sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25399471 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 66 
Výběrové řízení na člena představenstva obchodní společnosti 
Krematorium Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07664/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení jednoho místa člena představenstva obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s, IČO: 25393430, Těšínská 710, 710 07 Ostrava - Slezská 

Ostrava  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a jmenuje členy výběrové komise: 

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora 

MUDr. Tomáš Málek, člen ZM 

  

 
RM_M 24 
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 07665/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím  



Statutární město Ostrava 
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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. 

Strana 17/72  
  

v celkové výši 1 427 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, se sídlem 

Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 598 tis. Kč 

b) Domov Slunovrat, Ostrava Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem         

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz ve výši 329 tis. Kč 

c) Domov Slunečnice, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 

4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba ve výši 500 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se : 

- sníží 

ostatní neinvestiční výdaje 

na § 4357, pol. 5909, ÚZ 12, ORJ 180                                                             o     1 427 tis. Kč 

- zvýší 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 12, ORG 34, ORJ 180                                               o       248 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 12, ORG 34, ORJ 180                                               o       350 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 12, ORG 35, ORJ 180                                               o       224 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 12, ORG 35, ORJ 180                                               o       105 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 12, ORG 40, ORJ 180                                               o       370 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 12, ORG 40, ORJ 180                                               o       130 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů, a to 

navýšení neinvestičního příspěvku na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací 

platbě za jeho výkon: 

č. smlouvy 02823/2015/SOC Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace  

o 598 tis. Kč 

č. smlouvy 02983/2015/SOC Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace 

o 329 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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č. smlouvy 02816/2015/SOC Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace o 500 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazných ukazatelů dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - 
socializačně-vzdělávací pobytové akce a vzdělávací semináře/besedy” 
poř. č. 176/2017 
  
Usnesení číslo: 07666/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek k veřejné 

zakázce malého rozsahu ”Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - socializačně-vzdělávací 

pobytové akce a vzdělávací semináře/besedy”, poř. č. 176/2017 ve složení: 

členové: 

Mgr. Kamila Návratová - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Ing. Miroslava Sasínová - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci: 

Mgr. Markéta Héglová - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Bc. Jiřina Slívová - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  

 
RM_M 47 
Změna zřizovací listiny Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 07667/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 03230/17 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 příspěvkové organizace Městská 

nemocnice Ostrava, p. o., se sídlem Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO: 00635162, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

stanovit, že dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1) tohoto usnesení 

podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, náměstek primátora Mgr. Michal 

Mariánek 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalovi Mariánkovi, 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 25 
Žádost obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace na “Nákup židlí” 
  
Usnesení číslo: 07668/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 03236/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 200 tis. Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Ostrava a obchodní 

společností Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, PSČ 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO 25399471, na realizaci projektu “Nákup židlí” dle příloh č. 1             



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města dle bodu 1) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 15.11.2017 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 23 
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové víceleté dotace dle Programu 
podpory veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického 
umění na území statutárního města Ostrava v letech 2018 - 2023 
Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07669/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 03101/17 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu komise kultury rady města - grantové komise uvedenou v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové víceleté dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy v celkové výši 75 mil. Kč pro období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2023 jedinému žadateli - 

Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o., se sídlem 28. října 120/1701, 702 00 

Ostrava-Moravská, IČO: 25382276 na její vlastní uměleckou, především divadelní činnost 

realizovanou v objektu Divadla Petra Bezruče na ul. 28. října 120/1701 v Ostravě dle přílohy č. 

2 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční účelové víceleté dotace mezi statutárním městem Ostrava a žadatelem uvedeném 

v bodě 2) tohoto usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru majetkového  

zajistit veškeré úkony související s uzavřením smluv o výpůjčce nemovitých a movitých 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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věcí mezi půjčitelem statutárním městem Ostrava a vypůjčitelem Divadelní společností Petra 

Bezruče s.r.o. uvedeným v bodě 2) tohoto usnesení na dobu od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2023           

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o poskytnutí neinvestiční účelové víceleté 

dotace žadateli uvedeném v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení  zastupitelstvu města na jeho zasedání 

dne 15.11.2017 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 65 
Fond pro výstavbu nového koncertního sálu 
  
Usnesení číslo: 07670/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 03232/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o zřízení Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu dle důvodové zprávy           

a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Statut Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a ke schválení body 1) a 2) tohoto usnesení         



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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na jeho zasedání dne 15.11.2017 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 60 
Návrh Memoranda o finanční participaci na pořádání Mezinárodního 
hudebního festivalu Leoše Janáčka 
  
Usnesení číslo: 07671/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 03235/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Memoranda o finanční participaci na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu 

Leoše Janáčka dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Memoranda o finanční participaci na pořádání Mezinárodního 

hudebního festivalu Leoše Janáčka dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města 15. 11. 2017            

k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 4 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev.č. 
1883/2017/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 07672/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
91 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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k materiálu č. BJ1418 03206/17 
k usnesení č. 1725/ZM1418/27 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev.č. smlouvy 1883/2017/ŠaS, mezi statutárním 

městem Ostrava a Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 

Ostrava - Moravská Ostrava, dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140          o             120 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5332, ORJ 140                          o             120 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 5 
Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů na ocenění pedagogů 
u příležitosti Dne učitelů 2018 a výzva 
  
Usnesení číslo: 07673/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 

2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
Text výzvy k podání návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2018 dle přílohy     

č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Schválení objednávky na rezervaci 100 míst na konferenci “Škola 
základ života” 
  
Usnesení číslo: 07674/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na rezervaci 100 míst na konferenci “Škola základ života” konanou dne 

13.11.2017 v Ostravě v celkové výši 181.500,- Kč, a to na organizaci Národní vzdělávací fond, 

o.p.s., IČO 25751417, se sídlem Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru školství a sportu 

podpisem objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 08.11.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120            o 182 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5167, ORJ 140            o 182 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 27 
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně 
penále spolku TJ Sokol Koblov z.s. 
  
Usnesení číslo: 07675/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 03199/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prominutí odvodu uloženého Magistrátem města Ostravy čj. 

SMO/353978/17/ŠaS/Osu ze dne 12.9.2017 spolku TJ Sokol Koblov z.s., se sídlem              

Na Skotnici 19/23, PSČ 711 00 Ostrava - Koblov, IČO 45234191, ve výši 67 936,- Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši   

15 558,- Kč spolku TJ Sokol Koblov z.s., se sídlem Na Skotnici 19/23, PSČ 711 00 Ostrava - 

Koblov, IČO 45234191 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) a bod 2) tohoto usnesení na jeho zasedání 

dne 15.11.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 41 
Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy se spolkem 
Sportovní události v Ostravě z.s. na realizaci sportovní akce Ostravské 
hokejové derby 
  
Usnesení číslo: 07676/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
91 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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k usnesení č. 07563/RM1418/107 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a spolkem Sportovní události           

v Ostravě z.s., IČO 01939998, se sídlem Fryčovice 618, 739 45 Fryčovice dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Žádost o prominutí části odvodu za porušení rozpočtové kázně spolku 
Boxing Ostrava, z.s. 
  
Usnesení číslo: 07677/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 03216/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prominutí části odvodu uloženého Magistrátem města Ostravy čj. 

SMO/418726/17/ŠaS/Osu ze dne 17.10.2017 spolku Boxing Ostrava, z.s., se sídlem 

Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 22719423, ve výši 25 469,75 Kč 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

15.11.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti 
Ostrava 2018, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07678/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
90 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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k usnesení č. 1905/ZM1418/29 
  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na valnou hromadu obchodní společnosti Ostrava 2018, s.r.o., se 

sídlem Závodní 2891/86, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, IČO 285 97 966 hlasovat: 

a) PRO v bodě programu číslo: 

4. Projednání převodu obchodního podílu - v souladu s přílohami č. 1 a 2 předloženého 

materiálu 

b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech dle schváleného programu valné hromady 

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Cigánek, T: 16.11.2017 

 náměstek primátora 

  
 

RM_M 9 
Uzavření dohody o zániku závazku se společností DS REAL STAV s.r.o. 
v likvidaci, prominutí smluvní pokuty 
  
Usnesení číslo: 07679/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 03042/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dohody o zániku závazku mezi statutárním městem Ostrava              

a společností DS REAL STAV s.r.o. v likvidaci, IČO: 262 70 315, sídlem Viniční 4349/82, 

Židenice, 615 00 Brno, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prominutí smluvní pokuty společnosti DS REAL STAV s.r.o. v likvidaci, IČO: 

262 70 315, sídlem Viniční 4349/82, 615 00 Brno, vyplývající ze Smlouvy o budoucí smlouvě 

kupní ze dne 03.09.2004, ev.č. 1381/2004/MJ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.10.2007, ev. 

č. 1381D1/2004/MJ, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava jako budoucím prodávajícím  

a shora uvedenou společností jako budoucím kupujícím, v rozsahu a z důvodů uvedených             



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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v důvodové zprávě předloženého materiálu, a to za podmínky, že dohoda o zániku závazku 

uvedená v příloze č. 3 předloženého materiálu nabude účinnosti a ze strany shora uvedené 

společnosti dojde ke splnění všech povinností dle této dohody 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 56 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu 
zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími 
účastníky a prohlášení a souhlasy” 
  
Usnesení číslo: 07680/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03222/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením „Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy       

o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy“, mezi 

statutárním městem Ostrava 

a 

společností RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., IČO: 27844960, se sídlem: Výstavní 

1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

a 

společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, 

Medlánky, 612 00 Brno dle důvodové zprávy a přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

za podmínky, že bude splněn závazek společnosti RED HOUSE DEVELOMPENT, s.r.o. vůči 

statutárnímu město Ostrava vyplývající z „Dohody o úpravě některých práv a povinností 

vyplývající ze souhlasu s převodem nemovitých věcí“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s přijetím bankovní záruky vystavené společností Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se 

sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, spisová značka: B 1171 vedená           

u Městského soudu v Praze, až do výše 52.780.000,- Kč 
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za podmínky, že takováto bankovní záruka bude řádně učiněna vůči statutárnímu městu 

Ostrava a svým obsahem bude zcela odpovídat ujednání dle smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

3) souhlasí 

  
s uzavřením „Dohody o úpravě některých práv a povinností vyplývající ze souhlasu 

s převodem nemovitých věcí“, mezi statutárním městem Ostrava a společností RED HOUSE 

DEVELOPMENT, s.r.o., IČO: 27844960, se sídlem: Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava,  

702 00 Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s uzavřením „Smlouvy o přistoupení k dluhu“, mezi statutárním městem Ostrava a společností 

Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 

612 00 Brno dle důvodové zprávy a přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním sloupu NN, podzemního kabelového 
vedení NN, nadzemního vedení NN a uzavření smluv o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07681/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sloupu vedení NN na pozemku: 

parc. č. 5609/3 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
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v rámci stavby “Ostrava Počáteční, přeložka NNv SMSK” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování sloupu vedení NN k části pozemku: 

parc. č. 5609/3 - ostatní plocha, silnice 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

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

p. p. č. 70/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 224/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

a nadzemního vedení NN na pozemcích: 

p. p. č. 199/2 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

p. p. č. 203/3 - lesní pozemek 

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

pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Novoveská, 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  a nadzemního vedení NNk 

částem pozemků: 

p. p. č. 70/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 224/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a 

p. p. č. 199/2 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

p. p. č. 203/3 - lesní pozemek 

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

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření smlouvy 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. 
  
Usnesení číslo: 07682/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) 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. 495/1 - ostatní plocha, silnice 

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. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN k části pozemku: 

p. p. č. 337/136 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 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. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene s PODA a.s., návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s Vodafone Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 07683/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid. č. 2917/2015/MJ ze dne 18. 11. 2015 s budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 

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

IČO: 25816179 

v rámci stavby “OMS PODA - Ostrava, rozšíření sítě Dubina, Hrabůvka” 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

kanalizace, která slouží k odvádění vod z kolektoru včetně vstupní šachty, práva vstupovat           

a vjíždět na níže uvedený pozemek v souvislosti s prováděním údržby, oprav a rekonstrukce 

kanalizace, která slouží k odvádění vod z kolektoru včetně vstupní šachty, k pozemku: 

p. p. č. 88/18 - orná půda, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s povinným: 

Vodafone Czech Republic a.s. 

se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

IČO: 25788001 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností           
s fyzickou a právnickou osobou 
  
Usnesení číslo: 07684/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku p. p. č. 461/3     

v  k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty k pozemku: 

p. p. č. 337/141 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

AC plus s. r. o. 

se sídlem Ostrava - Heřmanice, Zákopní 5/668 

IČO 465 76 746, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku p. p. č. 382/105  

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování 

a údržby 3 vodovodních přípojek včetně 3 tubusových vodoměrných šachet k pozemkům: 

p. p. č. 382/85 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 382/87 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

XXXXX XXXXas, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXX XXXXava, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření darovací smlouvy na dar vodovodního řadu s dárci 
J.Š. a R.Š. a uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 
  
Usnesení číslo: 07685/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárci - manžely 

Ing. XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, Svinov, 725 25  Ostrava 

na dar vodovodního řadu PE 100 D 63 celkové délky 53,6 m, který byl vybudován v rámci 

stavby “Výstavba RD v k. ú. Svinov, parc. č. 1913/195, parc. č. 1913/208, parc. č. 1913/209”  

a uložen v pozemcích k. ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 1A, č. 1B předloženého 

materiálu, a to: 
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- parc. č. 1913/195 - orná půda, 

- parc. č. 1913/87 - orná půda, 

- parc. č. 1913/209 - orná půda. 

  

2) rozhodla 

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

vodovodního řadu PE 100 D 63 k pozemku: 

parc. č. 1913/87 - orná půda, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 

Ing. XXXXXXXX XXXXXX X XXX XXXXXXXvá, 

oba bydliště K XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXov, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

XXXXX XXXXXXXvá, 

bydliště K XXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

podíl ve výši 1/6, 

manželé 

XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXník, 

oba bydliště K XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXov, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

XXXXX XXXXel, 

bydliště XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXvice, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXX XXXXXXvá, 

bydliště K XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXov, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXX XXXXXXki, 

bydliště K XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXnov, 

podíl ve výši 1/6, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

vodovodního řadu PE 100 D 63 k pozemku: 
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parc. č. 1913/195 - orná půda, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava,  

s vlastníkem: 

XXXXX XXXXca, 

bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXh, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

vodovodního řadu PE 100 D 63 k pozemku: 

parc. č. 1913/209 - orná půda, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

XXXXXXXX XXXa, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvice, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXXX XXža, 

bydliště Na XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXov, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXX XXXXXXá, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

podíl ve výši 1/6, 

manželé 

XXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

SJM podíl ve výši 1/3, 

XXXXX XXXXXvík, 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXva 

podíl ve výši 1/6, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Návrh koupit části pozemku p.p.č. 566/289 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene 
  
Usnesení číslo: 07686/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03223/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 566/289, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, dle 

geometrického plánu č. 3306-104/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek p.p.č. 

566/299, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- část pozemku p.p.č. 566/289, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 43 m2, dle 

geometrického plánu č. 3306-104/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek p.p.č. 

566/300, ostatní plocha, ostatní komunikace (viz příloha č. 1/1) 

od vlastníka ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,           

405 02 Děčín, IČO 247 29 035 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 38.399,00 Kč a náklady za vyhotovení znaleckého 

posudku a geometrického plánu 

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

  

2) rozhodla 

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

zřízení a provozování podzemního kabelového vedení VN k částem pozemků: 

- p. p. č. 566/289 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, dle geometrického 

plánu č. 3306-104/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 566/299, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 566/289 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 43 m2, dle geometrického 

plánu č. 3306-104/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 566/300, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, s budoucím oprávněným:  

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na záměr města prodat pozemky (lokalita ul. Sokolská třída), 
návrh na záměr města neprodat část pozemku (ul. Palackého), vše         
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07687/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva města č. 1777/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, 

které je přílohou č. 1/1 a 1/2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky, a to: 

- část pozemku p. č. st. 369 o výměře  520 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu č. 2233-102/2017 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena jako pozemek 

p. č. st. 369 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č 1019 

- pozemek p. p. č. 373/5 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za podmínky předložení vizualizace zástavby předmětných 

pozemků 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města prodat všechny tyto výše uvedené nemovité 

věci společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž si 

zároveň vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit
 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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vyhradit si rozhodnutí o prodeji předmětných pozemků uvedených v bodě 2) tohoto usnesení 

  

4) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p. p. č. 130/15 o výměře 185 m2 z celkové výměry 523 m2 v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 2163-734/2016 vyhotoveného pro k. ú. 

Přívoz, označena jako pozemek p. p. č. 130/28 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19 
Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07688/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03142/17 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci: 

- pozemek parc. č. 414/5  

- pozemek parc. č. 416/4 

- pozemek parc. č. 414/6 

- pozemek parc. č. 416/5 

- pozemek parc. č. 416/2 

- pozemek parc. č. 414/7 

- pozemek parc. č. 423/1 

- pozemek parc. č. 423/3 

- pozemek parc. č. 423/4 

- pozemek parc. č. 435/1 

- pozemek parc. č. 414/2 

- pozemek parc. č. 414/3 

- pozemek parc. č. 429/3 
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- pozemek parc. č.  431 

vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

od vlastníků: 

- XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXX 

X XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXX 

X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXX 

X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX X 

XXXXXXX 

X XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXXX 

X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXX 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Předchozí souhlas rady města ke zřízení smluvního předkupního práva 
k předmětným bytovým jednotkám svěřených městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, a to ve prospěch města jako oprávněného   
z tohoto práva 
  
Usnesení číslo: 07689/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas se zřízením smluvního předkupního práva ve prospěch města - městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky jako oprávněného z tohoto práva dle čl. 7, odst. (17), písm. 

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

pozdějších změn a doplňků, k bytovým jednotkám: 

1) v domě č.p. 822 - ul. Korunní č.o. 63 na pozemku parc. č. st. 792 zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 256 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

- č. 822/1, spoluvlastnický podíl o velikosti 813/8958 

- č. 822/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 270/8958 

- č. 822/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 536/8958 
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- č. 822/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 855/8958 

- č. 822/5, spoluvlastnický podíl o velikosti 431/8958 

- č. 822/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 408/8958 

- č. 822/7, spoluvlastnický podíl o velikosti 862/8958 

- č. 822/8, spoluvlastnický podíl o velikosti 429/8958 

- č. 822/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 411/8958 

- č. 822/10, spoluvlastnický podíl o velikosti 859/8958 

- č. 822/11, spoluvlastnický podíl o velikosti 427/8958 

- č. 822/12, spoluvlastnický podíl o velikosti 413/8958 

2) v domě č.p. 919 - ul. Sušilova č.o. 1 na pozemku parc. č. st. 945 zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 299 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

- č. 919/1, spoluvlastnický podíl o velikosti 379/8428 

- č. 919/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 993/8428 

- č. 919/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 750/8428 

- č. 919/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 724/8428 

- č. 919/5, spoluvlastnický podíl o velikosti 490/8428 

- č. 919/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 974/8428 

- č. 919/7, spoluvlastnický podíl o velikosti 726/8428 

- č. 919/8, spoluvlastnický podíl o velikosti 491/8428 

- č. 919/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 977/8428 

dle předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 21 
Rámcová smlouva mezi Moravskoslezským krajem a statutárním 
městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných 
dopravních staveb 
  
Usnesení číslo: 07690/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03246/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci významných 

dopravních staveb mezi Moravskoslezským krajem, sídlo 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 

70890692 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 

00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 1919/ZM1418/29 ze dne 
18. 10. 2017 
  
Usnesení číslo: 07691/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03226/17 
k usnesení č. 1919/ZM1418/29 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem změnit usnesení zastupitelstva města č. 1919/ZM1418/29 ze dne 18. 10. 2017 tak, 

že se příloha č. 2 tohoto usnesení nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, která tvoří 

přílohu č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy formou uzavření 
dodatků 
  
Usnesení číslo: 07692/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu: 
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-  ev. č. 1035/2015/MJ ze dne 16. 3. 2015, jejímž předmětem je pronájem částí pozemku parc. 

č. 780/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 2,40 m2 a části B o výměře 

8,80 m2 a částí pozemku parc. č. 782/71 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A         

o výměře 3,10 m2 a části B o výměře 2,80 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 

čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2018 

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

právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu: 

-  ev. č. 0144/2015/MJ ze dne 29. 1. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 10. 2017, jejímž 

předmětem je pronájem částí pozemku p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to 

části A o výměře 13 m2,  části B o výměře 12,57 m2 a části C o výměře 6,10 m2 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 

čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2018 

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

právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu: 

-  ev. č. 2713/2015/MJ ze dne 19. 10. 2015, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. 

č. 100/136 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1,85 m
2
 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 

čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2018 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 29 
Návrh na záměr města pronajmout pozemky v k. ú. Bobrovníky, obec 
Hlučín 
  
Usnesení číslo: 07693/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemky v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, a to: 

- parc. č. 462/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 462/3 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 462/5 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 462/6 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 467/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/3 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/4 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/5 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/6 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/7 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/8 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/9 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/10 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/11 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/12 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/14 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/15 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/16 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 468/17 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 469/3 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 469/4 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 469/5 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 469/6 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 469/7 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 469/9 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 469/10 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 469/11 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 469/12 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 470/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 470/3 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 470/4 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 470/5 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 470/6 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 470/7 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 470/8 - zastavěná plocha a nádvoří 
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- parc. č. 470/9 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 479/4 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 479/5 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 479/6 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 479/7 - zastavěná plocha a nádvoří 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu s tím, že si 

vyhrazuje právo pronajmout všechny tyto výše uvedené pozemky společně, nebo kterýkoliv       

z nich jednotlivě, případně i více uvedených pozemků, přičemž zároveň si vyhrazuje právo 

kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 30 
Souhlas se záborem veřejné zeleně na pozemku parc.č. 3594/10 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07694/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záborem veřejné zeleně za účelem umístění bezpečnostního záboru z důvodu výměny 

oken v budově č.p. 145 a č.p.147 na ul. 28. Října na části pozemku parc.č. 3594/10 ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava 

pro společnost OMLUX spol. s r.o., se sídlem Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava, IČO 

61944840 

ve dnech od 18. 10. 2017 do 5. 1. 2017. 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 31 
Vyčlenění bytu č. 1 na ul. Pobialova 875/8, O.-Moravská Ostrava pro 
potřeby sociálního bydlení a návrh na uzavření nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 07695/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nevyčlenění bytové jednotky č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě č.p. 875 na ul. Pobialova 

č. or. 8, který je součástí pozemku parc. č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, zapsaného na LV č. 2577, pro potřeby bydlení v rámci projektu 

“Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava”, jako byt sociální nebo dostupný 
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2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele neuzavřít nájemní smlouvu na pronájem sociálního bytu č. 1           

v bytovém domě č. p. 875 na ul. Pobialova č. or. 8, který je součástí pozemku parc. č. 328, 

zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsaného na LV č. 2577, 

s žadatelem 

IXXX MXXXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 

na dobu určitou s účinností od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018, 

za měsíční nájemné ve výši 2.416,- Kč, 

dle přílohy č. 3 předloženého návrhu. 

  

 
RM_M 32 
Návrh koupit stavbu garáže v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07696/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit  

stavbu bez čp/če, garáž, nacházející se na pozemku parc. č. 4008 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, včetně veškerých jejích součástí a příslušenství, 

od Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 11000, IČO 

273 71 344 

za  dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč 

a uzavřít  kupní smlouvu dle přílohy č. 2  předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 34 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 07697/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 

ceně 11.612.782,57 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 

do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostravy 

- Kanalizace DN 300 celkové délky 429,85 m včetně 22 kusů kanalizačních šachet DN 1000   

a vodovod DN 80, DN 100 celkové délky 427,66 m včetně 3 kusů hydrantů, uložené          

v pozemcích parc. č. 125, parc. č. 183/2, parc. č. 837/1, parc. č. 31/1, parc. č. 31/6, parc. č. 443, 

parc. č. 154/1, parc. č. 154/4, vše v k. ú. Proskovice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č. 64/17/VH/K ze dne 26. 6. 2017 a vybudována v rámci stavby 

“Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích a Rekonstrukce vodovodu ul. 

Světlovská”, ORG 7252, v pořizovací ceně 7.526.220,28 Kč. 

- Stoky DN 500, DN 600 celkové délky 245,50 m včetně 6 kusů kanalizačních šachet DN 1000 

a vodovod PE 100 D 110 celkové délky 275,73 m, uložené v pozemcích parc. č. 153/41, parc. 

č. 143/1, parc. č. 150/16, parc. č. 143/29, parc. č.  143/21, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 63/17/VH/K ze dne 14. 6. 2017  

a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Tvorkovských”, 

ORG 7217, v pořizovací ceně 3.314.675,36 Kč. 

- Komunikace obslužná o rozloze 237,2 m2 s povrchem z obalovaného kameniva šířky 3,5 m  

v délkách 74,2 m a 48,2 m, umístěná na pozemcích parc. č. 284/1, parc. č. 284/12, parc. č. 608, 

vše v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava a parc. č. 4815, parc. č. 4879/1, vše v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 68/2017 ze dne 30. 

3. 2017 a vybudována v rámci stavby “Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M 

od Š7 po Š 12” a “Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská 

Ostrava, Michálkovice, 1. etapa”, ORG 7039, v pořizovací ceně  471.886,93 Kč. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev. č. 2680/2017/MJ ze dne              

7. 9. 2017 od fyzických osob a spol. MONI Ateliér s.r.o.,  a to: 

- vodovod PE DN 150 celkové délky 108 m, uložený v pozemcích parc. č. 3058/6, parc.       

č. 3058/10, parc. č. 3059, parc. č. 3058/1, parc. č. 3065/1, vše v k. ú. Martinov ve Slezsku, 

obec Ostrava, v pořizovací ceně 300.000,00 Kč.  
 

  

2) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářskou stavbu ve vlastnictví 

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

Dokončené investiční akce statutárního města Ostravy 

Kanalizace DN 300, DN 250 celkové délky 3 615,28 m včetně 79 kusů kanalizačních šachet 

DN 1000, uložená v pozemcích parc. č. 1900/1, parc. č. 1925, parc. č. 1922/5, parc. č. 1922/1, 

parc. č. 1922/6, parc. č. 1916, parc. č. 1917, parc. č. 949/4, parc. č. 1918, parc. č. 1919, parc.  

č. 1067/4, parc. č. 1903/2, parc. č. 1903/1, parc. č. 1921, parc. č. 1923, parc. č. 1254, parc.     

č. 682, vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

souhlasem č. 59/17/VH/K ze dne 31. 5. 2017. 

Kanalizace jednotná DN 300 celkové délky 67,43 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 

1000, uložená v pozemcích parc. č. 342, parc. č. 2955/1, parc. č. 2639/1, vše v k. ú. Poruba, 

obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 72/17/VH/K ze dne              

13. 7. 2017. 

Dlouhodobý hmotný majetek, 

který SMO nabylo kupní smlouvou ev. č. 3197/2017/MJ ze dne 23. 10. 2017 od spol. ALSA 

consult, a.s., a to: 

- kanalizace splašková DN 250 celkové délky 860,96 m včetně 26 kusů kanalizačních šachet 

DN 1000 

- vodovod PE D 110, PE D 90 celkové délky 692,48 m včetně 6 kusů hydrantů 

Kanalizace splašková a vodovod jsou uložené v pozemcích parc. č. 806/8, parc. č. 806/60, 

parc. č. 806/97, parc. č. 806/49, parc. č. 806/90, parc. č. 806/98, parc. č. 806/46, parc. č. 739/1, 

parc. č. 806/42, parc. č. 806/52,  parc. č. 806/54, parc. č. 806/56, parc. č. 806/58, parc. č. 313, 

parc. č. 739/5, parc. č. 391/1, parc. č. 1091, všechny v k. ú. Výškovice u Ostravy, 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: 10.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 35 
Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07698/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03229/17 
  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava,  a to: 

- část pozemku parc.č. 4168/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m2, dle geometrického 

plánu č. 4198-180/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4168/47 – ostatní 

plocha, jiná plocha, 

- část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m2, dle téhož 

geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4168/43 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace, 

- část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 604 m2, dle 

téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4168/44 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace, 

- část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m2, dle téhož 

geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4168/45 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace, 

- část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5938 m2, dle 

téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4168/46 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace, včetně zpevněné plochy, 

- část pozemku parc.č. 4168/1 – ostatní plocha, jiná plocha, díl d)+e), o výměře 19289 m2, 

pozemek parc.č. 4168/11 o výměře 391 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc.č. 

4168/12, o výměře 545 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc.č. 4168/13, o výměře 667 

m2, ostatní plocha, jiná plocha, část pozemku parc.č. 4168/14, díl c), o výměře 463 m2, dle 

téhož geometrického plánu oddělené a vše nově označené jako pozemek parc.č. 4168/1 – 

ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 355 m2, 

- pozemek parc.č. 4168/3 – ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemek parc.č. 4168/5 – ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemek parc.č. 4168/9 – ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemek parc.č. 4168/10 – ostatní plocha, jiná plocha 

Moravskoslezskému kraji, sídlo 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 708 90 692 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo darovat všechny tyto výše 

uvedené nemovité věci (části pozemků) včetně součástí společně, nebo kteroukoliv z nich 

jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž zároveň doporučuje kdykoliv tento záměr 

zrušit
 

  

2) ukládá 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07699/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03234/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,                 

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

pozemek parc.č. 312 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 

jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS_9060) 

- pozemek parc.č. 314 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 

jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS_9058) 

- pozemek parc.č. 110/55 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 

jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS_8620) 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sídlo Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 

40502, IČO 247 29 035 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo prodat všechny tyto výše 

uvedené nemovité věci (části pozemků) včetně součástí společně, nebo kteroukoliv z nich 

jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž zároveň doporučuje kdykoliv tento záměr 

zrušit
 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 37 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do částí pozemků     
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Návrh na uzavření smlouvy      
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření smlouvy   
o výpůjčce se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 07700/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním plynovodní přípojky DN 250 do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 4126/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 4126/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4126/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

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

parc. č. 4126/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 619 74 757 

v rámci stavby “Autobusy Hranečník - plnící stanice CNG” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby plynovodní přípojky DN 250 a elektrické přípojky v pozemcích 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4126/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 4126/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4126/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 619 74 757 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, a to: 

- na část pozemku parc.č. 4126/1, ost. plocha - neplodná půda o výměře 11 m2, 

- na část pozemku parc.č. 4126/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 17 m2, 

- na část pozemku parc.č. 4126/3, ost. plocha - man. plocha o celkové výměře 46,50 m2, a to 

část označenou jako “A” o výměře 16 m2 a část označenou v situačním snímku jako “B”               

o výměře 30,50 m2 

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (areál autobusy Hranečník), 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 619 74 757 

za účelem vybudování a provozování plynovodní a elektro přípojky v rámci realizace stavby 

“Autobusy Hranečník - plnící stanice CNG”, na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této 

smlouvy do dne, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě 

plynovodní a elektro přípojky na předmětu výpůjčky do veřejného seznamu ve prospěch 

vypůjčitele jako oprávněného ze služebnosti, nejpozději do 31. 12. 2018, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 38 
Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 
návrh na záměr pronájmu části pozemků v k.ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava, návrh na záměr výpůjčky části pozemků v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07701/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava: 

-  parc.č. 200/8, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 46,20 m2, a to část označená  

v situačním snímku jako “A” o výměře 27,60 m2 a část označená v situačním snímku jako “B” 

o výměře 18,60 m2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Na Rovince), 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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o záměru města pronajmout části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- parc.č. 770/2, vodní plocha - koryto vodního toku umělé o výměře 2,40 m2 

- parc.č. 770/3, ost. plocha - jiná plocha o výměře 1,35 m2 

oba v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava (ul. Žižkovská), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- p.p.č. 100/16, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 12 m2 

- p.p.č. 100/18, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 12 m2 

- p.p.č. 736/3, ost. plocha - zeleň o výměře 2 131 m22- p.p.č. 736/24, ost. plocha - jiná plocha  

o výměře 792 m2 

- p.p.č. 736/25, ost. plocha - jiná plocha o výměře 829 m2 

vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (ul. U Studia, ul. Dolní a ul. Karpatská), 

dle zákresů ve snímcích, které jsou přílohou č. 3 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
 

  

 
RM_M 52 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07702/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03225/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 1739/2, ost. plocha, silnice, o výměře 959 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 3035-188/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.           

č. 1739/520, ost. plocha, zeleň 

ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Fakultní 

nemocnice Ostrava, IČO 008 43 989, sídlo 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a to: 

- parc.č. 1738/36 
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- parc.č. 1739/205 

- parc.č. 1739/215 

- parc.č. 1739/252 

- parc.č. 1739/253 

- parc.č. 1739/254 

- parc.č. 1739/255 

- parc.č. 1739/370 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 58 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku se záborem veřejné zeleně 
  
Usnesení číslo: 07703/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užíváním veřejné zeleně ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pozemku 

parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o., se sídlem Čkalovova 

6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 253 85 691 

v období od 10. 11. 2017 do 19. 1. 2018 

za účelem pořádání akce ”Vánoční kluziště!!!” 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Návrh prodat část pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07704/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  



Statutární město Ostrava 
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k materiálu č. BJ1418 03190/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat část pozemku parc. č. 1913/2 o výměře 11.636 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2772-179/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.             

č. 1913/228 v  k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

společnosti PRINTO, spol. s r.o., IČO 45 196 907,  se sídlem Generála Sochora 1379, 708 00 

Ostrava - Poruba 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 12.108.422,-Kč včetně DPH a s návrhem uzavřít kupní 

smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou
 

  

2) nesouhlasí 

  
návrhem prodat část pozemku parc. č. 1913/2 o výměře 11.636 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2772-179/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1913/228 v  k. ú. 

Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

panu Blažeji Jackovi, IČO: 623 55 333, se sídlem Konečná 633, 739 34 Václavovice 

za kupní cenu ve výši  8.447.737,- Kč včetně DPH 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 61 
Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec 
Ostrava, lokalita ulice K Vodě 
  
Usnesení číslo: 07705/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03227/17 
  
Rada města 

  
1) projednala 
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návrh směnit 

část pozemku parc. č. 1318/1, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků        

č. 1029-451/2015  vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako 

pozemek parc. č. 1318/64 o výměře 1504 m2 

ve vlastnictví právnické osoby 

za 

část pozemku parc. č. 1318/14, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků      

č. 1029-451/2015  vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako 

pozemek parc. č. 1318/63 o výměře 22983 m2 

a 

část pozemku parc. č. 2103, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků          

č. 1029-451/2015  vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako 

pozemek parc. č. 2103/2 o výměře 376 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice
 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit 

část pozemku parc. č. 1318/1, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků        

č. 1029-451/2015  vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako 

pozemek parc. č. 1318/64 o výměře 1504 m2 

ve vlastnictví právnické osoby 

za 

část pozemku parc. č. 1318/14, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků                 

č.1029-451/2015  vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako pozemek 

parc. č. 1318/63 o výměře 22983 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice 

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

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit 

část pozemku parc. č. 2103, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků           

č. 1029-451/2015  vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako 

pozemek parc. č. 2103/2 o výměře 376 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice
 

  

 

4) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 1 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07706/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa I, podél 

silnice Na Lukách” mezi vlastníky: 

Ing. LXXX XXXXXX 

XX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

Ing. PXXX LXXXX, 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

DXXXXX SXXXXXXXXX, 

XX XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 2864/8 v k.ú.Stará Bělá, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizační síť Nová Ves - 

Jih, inženýrské sítě 2. etapa - splašková kanalizace 2. a 3. stavby a ČS splašků č.2” mezi 

vlastníky: 

JXXX KXXXXX, 

AXXXXX KXXXXXXXX, 

oba bytem: XXXXX XXXXX XXX XX XXXXX XXXXX 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 61/2 v k.ú.Nová Ves     
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u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Stará Bělá - Propojení 

stávající kanalizace na sběrač D” mezi vlastníky: 

Ing. AXXX VXXXXXX, 

Ing. GXXXXXXX VXXXXXX, 

oba bytem: XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 574/2 v k.ú.Stará Bělá, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci stavby „SPZ Mošnov - autobusové 
zastávky Mobis, Behr” 
  
Usnesení číslo: 07707/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2494/2017/OI/VZKÚ z důvodu vzniku 

méněprací a víceprací v rámci stavby „SPZ Mošnov - autobusové zastávky Mobis, Behr” se 

zhotovitelem 

SEMITA-DS s.r.o. 

se sídlem: Veřovice 171, 742 73 Veřovice 

IČO: 03829707 

kterým se upravuje cena stavby na částku 3 055 253,83 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Dopravní hřiště Orebitská”, poř. č. 225/2017 
  
Usnesení číslo: 07708/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona              

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném  znění, na realizaci stavby 

„Dopravní hřiště Orebitská“ v  k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení   

členové:   

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční  

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

náhradníci:   

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.03.2018 

 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: 30.03.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Stavební úpravy pavilonu H1 a H2 - TDS + BOZP”, 
poř. č. 198/2017 
  
Usnesení číslo: 07709/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon 

odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi (dále jen “BOZP”), vč. zpracování Plánu  BOZP a jeho následné 

aktualizace při realizaci stavby “Stavební úpravy v pavilonu H1  - zřízení Metabolické JIP          

a nové chráněné únikové cesty v pavilonu H1 a H2” v Městské nemocnici Ostrava, p.o., v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností:   

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

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

IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 489.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ul.            
Na Baranovci (PD + AD + IČ)”, poř. č. 187/2017 
  
Usnesení číslo: 07710/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

projektových dokumentací včetně zajištění souvisejících činností pro stavbu “Rekonstrukce          

a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovci a odstranění septiku”, v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 

se sídlem: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 45193622 

za cenu nejvýše přípustnou 860.000,- Kč bez DPH. 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Stavby veřejného osvětlení - PD+IČ”, poř. č. 220/2017 
  
Usnesení číslo: 07711/RM1418/108 

(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 projektových 

dokumentací pro územní řízení a projektových dokumentací pro provádění stavby včetně 

výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocných územních rozhodnutí pro 

připravované akce veřejného osvětlení v jednotlivých zájmových územích města Ostravy, 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 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 
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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. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

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 veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.03.2018 

 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: 30.03.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Energetické úspory v areálu MNO – část I”, poř.          
č. 106/2017 
  
Usnesení číslo: 07712/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona        

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na provedení zateplení 

střešních a obvodových plášťů budov, výměny otvorových výplní tj. oken, dveří a vrat, 

nezbytné výměny klempířských prvků a zajištění dalších souvisejících stavebních prací vč. 

vyregulování otopných soustav u objektu „Centrální sklad/sklad oddělení zásobování“         
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a objektu „Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO“ umístěných v areálu městské 

nemocnice Ostrava, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 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. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Marie Dvořáková - odbor strategického rozvoje 

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 

4. Ing. Šárka Pohlová - odbor strategického rozvoje 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora                     

2. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Marie Dvořáková - odbor strategického rozvoje 

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

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Šárka Pohlová - odbor strategického rozvoje 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2018 

 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: 28.02.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu”, poř.           
č. 61/2017 
  
Usnesení číslo: 07713/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06950/RM1418/99 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci díla “Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu” 

z důvodu uvedeného v předloženém materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o odvolání návrhu na uzavření smlouvy o dílo č. 2447/2017/OI/VZKÚ na realizaci díla 

“Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu” odeslaného dne 27.7.2017 vybranému dodavateli 

Philips Lighting Czech Republic s.r.o. se sídlem: Rohanského nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8, 

IČO: 04264240 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 07714/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas 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, pod číslem 106 

- městský obvod Martinov dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh k uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 
zahradně-architektonické studie “Revitalizace 5 perspektivních 
parkových objektů” 
  
Usnesení číslo: 07715/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na zpracování zahradně-architektonické studie “Revitalizace 5 

perspektivních parkových objektů” s nejvýhodnějším osloveným zhotovitelem: 

Ing. Ivanem  Tachezym, se sídlem Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava, IČ: 12126365 za cenu 

nejvýše přípustnou 255.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na 
spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji” 
  
Usnesení číslo: 07716/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 03162/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 149 476 Kč 

Moravskoslezskému kraji, IČ: 708 90 692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, na spolufinancování 

projektu ”Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji”, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
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předloženého materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se  

- snižují běžné výdaje 

na § 3716, pol. 5909, ORJ 190 ............................................. o 150 tis. Kč. 

- zvyšují investiční transfery 

na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 ............................................. o 150 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava,                

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 008 45 451 

a 

Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 708 90 692 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

schválení návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 49 
Změna termínu cíle č. 1, změna úkolu cíle č. 4 systému 
environmentálního managementu a návrh na schválení Příručky 
systému environmentálního managementu 
  
Usnesení číslo: 07717/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
80 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu termínu cíle č. 1 “Zavést funkční a efektivní systém environmentálního managementu 

splňující požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016” z 31. 8. 2017 na 31. 12. 2017 

  

2) schvaluje 

  
změnu názvu v úkolu č. 2  v cíli č. 4 “Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy           

a osvěty” z názvu “Zajištění a realizace konference o kvalitě ovzduší v Ostravě” na název 

“Zajištění a realizace konference Světové zdravotnické organizace (world health organization - 

WHO)” 

  

3) schvaluje 

  
Příručku systému environmentálního managementu, jakožto dokument nutný k efektivnímu 

řízení systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Zpracování projektu geologických prací – likvidace 
nepotřebných vrtů Nová Ves“, poř.č. 1/2017/OŽP 
  
Usnesení číslo: 07718/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

projektu geologických prací pro potřeby realizace projektu “Likvidace poškozených 

monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma vodního zdroje”, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

AQD-envitest, s.r.o. 

se sídlem: Vítězná 1547/3, 702 00 Ostrava 

IČO: 26878453 

za cenu nejvýše přípustnou 24.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 2 
VZMR Technická podpora Oracle se spol. TECHNISERV IT, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 07719/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory se spol. TECHNISERV IT, spol. s r.o. se sídlem: Traťová 574/1, Horní Heršpice,  

619 00 Brno IČO: 26298953 za cenu nejvýše přípustnou 1 032 500,- Kč bez DPH dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2017 
  
Usnesení číslo: 07720/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03164/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat Zprávu o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí roku 2017 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 46 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 07721/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Vítkovice na akci “Souvislé údržby chodníků podél MK Na Obvodu a MK U Nádraží”           

ve výši 4 143 tis.Kč 

b) Moravská Ostrava a Přívoz na akci “Ostravské Vánoce 2017” ve výši 3 500 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 272 tis. Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 134 o 20 tis. Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 505 o 47 tis. Kč (C.6.) 

- běžné výdaje 

na § 3599, pol. 5139, ORJ 170 o 4 tis. Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5175, org. 107000000, ÚZ 109517018 o 9 tis. Kč 

                                                                                        ÚZ 109117017 o 2 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 6171, org. 89000000, ÚZ 112500000, pol. 5011 o 54 tis. Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 7 tis. Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 3 tis. Kč  

                                                                     ÚZ 112103639, pol. 5011 o 9 tis. Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 2 tis. Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 1 tis. Kč  

                               § 6171, pol. 5021 o 10 tis. Kč  

          na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, org. 107000000, ÚZ 109517018 o 3 tis. Kč 

                                                                                        ÚZ 109117017 o 1 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5169 o 3 444 tis. Kč 

                                            pol. 5038 o 24 tis. Kč 

                                            pol. 5363 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5011 o 400 tis. Kč 

                                            pol. 5031 o 240 tis. Kč 

                                            pol. 5032 o 200 tis. Kč    

na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 47 tis. Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7347 o 570 tis. Kč (C.8.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 272 tis. Kč (A.1.) 

na § 3233, pol. 5336, ORJ 140, ÚZ 134, org. 81 o 20 tis. Kč (A.2.) 
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- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.3.) na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 507 o 3 031 tis. Kč 

                                                             ÚZ 92, org. 507 o 1 112 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 502 o 3 105 tis. Kč (C.7.) 

                                                   ÚZ 3500, org. 602 o 395 tis. Kč (C.7.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3569, pol. 5138, ORJ 170 o 4 tis. Kč (C.1.) 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 135, ÚZ 112500000, org. 89000000 o 30 tis. Kč (C.2.) 

(C.4.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5134 o 1 000 tis. Kč 

                                            pol. 5137 o 500 tis. Kč 

                                            pol. 5139 o 400 tis. Kč 

                                            pol. 5152 o 600 tis. Kč 

                                            pol. 5154 o 800 tis. Kč 

                                            pol. 5361 o 169 tis. Kč 

                                            pol. 5024 o 840 tis. Kč  

na § 3319, pol. 5901, ORJ 160 o 3 500 tis. Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 3111, pol. 6121, org. 6320 o 200 tis. Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 6320 o 67 tis. Kč 

                               § 3113, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6321 o 252 tis. Kč 

                               § 3529, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6043 o 443 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6026 o 253 tis. Kč 

                                                             org. 6047 o 1 099 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8193 o 350 tis. Kč 

                                            pol. 6121, org. 8206 o 400 tis. Kč 

                                                             org. 8192 o 1 079 tis. Kč    

(C.8.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7312 o 90 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org, 7179 o 480 tis. Kč 

s n i ž u j e  

- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

(C.2.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5901 o 15 tis.Kč                                                              

                               § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 56 tis. Kč   

Městský obvod Vítkovice (C.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507 o 3 031 tis. Kč 

                                ÚZ 92, org. 507 o 1 112 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na Souvislé údržby chodníků podél  MK Na Obvodu a MK U Nádraží 

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 3 031 tis. Kč 

                                  ÚZ 92 o 1 112 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (A.3.) 
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- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013 o 1 105 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013 o 1 105 tis .Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.7.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502 o 3 105 tis. Kč 

                                   ÚZ 3500, org. 602 o 395 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Ostravské Vánoce 2017 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 3 105 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Ostravské Vánoce 2017 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 395 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 53 
Zapojení nerozpočtovaných příjmů 
  
Usnesení číslo: 07722/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03165/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu 

schválit zapojení nerozpočtovaných příjmů dle důvodové zprávy předkládaného materiálu           

s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- daňové příjmy 

na ORJ 120, pol. 1111 o 106 701 tis. Kč 
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                     pol. 1112 o 19 757 tis. Kč 

                     pol. 1121 o 29 011 tis. Kč 

                     pol. 1211 o 284 994 tis. Kč 

                     pol. 1381 o 29 695 tis. Kč 

                     pol. 1382 o 4 827 tis. Kč 

                     pol. 1383 o 25 478 tis. Kč 

- nedaňové příjmy 

na § 6310, pol. 2142, ORJ 125 o 67 092 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 3522, pol. 6909, ORJ 180, ÚZ 1080 o 100 000 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 250 000 tis. Kč 

na § 3312, pol. 6909, ORJ 160, ÚZ 1060 o 100 000 tis. Kč 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 73 849 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3429, pol. 5331, ORJ 190, ÚZ 1010 o 7 000 tis. Kč 

- účelová rezerva pro městské obvody (hazard) 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 1355 o 30 000 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- daňové příjmy 

na pol. 1113, ORJ 120 o 6 706 tis. Kč  

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D.  

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 1 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace EPS Archivu města Ostravy, Špálova 19, Ostrava - Přívoz 
  
Usnesení číslo: 07723/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace k doplnění 

stávající EPS v Archivu města Ostravy za cenu nejvýše přípustnou 18.150,- Kč včetně DPH 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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firmě ECHO alarm, s.r.o., IČO 61946702, se sídlem Frýdecká 444/257, 718 00, Ostrava - 

Kunčičky. 

  

 
RM_M 57 
Kontrola plnění usnesení rady města za období červenec-září 2017 
  
Usnesení číslo: 07724/RM1418/108 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že 

usnesení dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování   

  

 
 
 


