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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 11.10.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04881/RM1418/71 RM_M 0 Schválení programu 71. schůze rady města dne 

11.10.2016 

35 

04882/RM1418/71 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

04883/RM1418/71 RM_M 29 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v 

rámci Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z 

kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

50 

04884/RM1418/71 RM_M 43 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 

Integrovaného regionálního operačního 

programu,37.výzvy,energetické úspory v 

bytových domech II, pro projekt “Energetické 

úspory v bytových domů ulice Rokycanova a 

Kobrova v Ostravě-Radvanicích 

50 

04885/RM1418/71 RM_M 44 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze 

státního rozpočtu v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, 36. výzvy 

stanice IZS, pro projekt “Stavební úpravy a 

přístavba hasičské stanice na ul.Těšínská 41 v 

Ostravě-Radvanicích” 

50 

04886/RM1418/71 RM_M 45 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z 

Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, na 

realizaci akce „Sídelní zeleň – Fryštátská v k. ú. 

Radvanice” 

50 

04887/RM1418/71 RM_M 38 Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi 

statutárním městem Ostravou, Vysokou školou 

báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a 

Ostravskou univerzitou 

01 

04888/RM1418/71 RM_VZ 1 Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky malého 

rozsahu “Automobil s účelovou nástavbou - 

servisní pracoviště elektro”, poř. č. veřejné 

zakázky 169/2016 

01 

04889/RM1418/71 RM_VZ 2 Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky malého 

rozsahu “Dopravní automobil”, poř. č. veřejné 

zakázky 162/2016 

01 

04890/RM1418/71 RM_VZ 3 Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky malého 

rozsahu “Seskoková matrace”, poř. č. veřejné 

zakázky 175/2016 

01 

04891/RM1418/71 RM_VZ 4 Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky malého 

rozsahu “Měřicí zařízení k dýchacím přístrojům”, 

poř. č. veřejné zakázky 176/2016 
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04892/RM1418/71 RM_M 5 Dopis Radě městského obvodu Ostrava-Jih ve 

věci respektování smluvních ujednání 

28 

04893/RM1418/71 RM_M 6 Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí 

roku 2016 vč. návrhu na personální změny v 

komisích rady města 

28 

04894/RM1418/71 RM_M 53 Forenzní audit vybraných společností s 

majetkovou účastí města - vyjádření společností 

28 

04895/RM1418/71 RM_M 60 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků 

28 

04896/RM1418/71 RM_VZ 6 Rozhodnutí o námitce k veřejné zakázce o 

sdružených službách dodávky el. energie pro 

statutární město Ostrava a městské organizace v 

roce 2017 

84 

04897/RM1418/71 RM_M 42 Návrh na souhlas se změnou usnesení k zahájení 

přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt 

“Proměna sadu Dr. Milady Horákové” v rámci 

Operačního programu INTERREG V-A, Česká 

republika – Polsko 2014-2020 

50 

04898/RM1418/71 RM_M 14 Poskytnutí účelového investičního transferu 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

87 

04899/RM1418/71 RM_M 51 Poskytnutí neinvestičního transferu městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci 

projektu “Sadové úpravy v MOb MOaP 2016 - 

mechanizovaná výsadba cibulovin v Komenského 

sadech” 

80 

04900/RM1418/71 RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

04901/RM1418/71 RM_M 3 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO 70631824 

41 

04902/RM1418/71 RM_M 1 Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., o 

rozšíření účelu použití a prodloužení termínu 

čerpání poskytnutého účelového investičního 

příspěvku 

42 

04903/RM1418/71 RM_M 15 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku 

PANT, z.s. 

87 

04904/RM1418/71 RM_M 11 Žádost o souhlas se změnou využití prostoru v DK 

Poklad 

42 

04905/RM1418/71 RM_M 26 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro období 2016 - 2017 v oblasti 

sportu 
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04906/RM1418/71 RM_M 30 Žádosti obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o navýšení provozní dotace na rok 

2016 a o poskytnutí účelové dotace na nezbytné 

úpravy a dovybavení OSTRAVAR ARÉNY a 

Městského stadionu 

45 

04907/RM1418/71 RM_M 32 Program na poskytování peněžních prostředků z 

rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 v 

oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport 

91 

04908/RM1418/71 RM_M 46 Závěrečná zpráva o konání Olympijského parku 

Ostrava 2016 

91 

04909/RM1418/71 RM_M 47 Žádost FC Vítkovice 1919, z.s., o změnu termínu 

předložení čestného prohlášení o bezdlužnosti a 

rozšíření podmínek použití poskytnuté dotace 

91 

04910/RM1418/71 RM_M 48 Žádost Základní školy a mateřské školy, Ostrava, 

Ostrčilova 10, příspěvková organizace o rozšíření 

účelu použití poskytnutého příspěvku z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

91 

04911/RM1418/71 RM_M 59 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolkům 

K+K LABYRINT OSTRAVA z.s. a Akademie 

FC Baník Ostrava z.s. 

91 

04912/RM1418/71 RM_M 12 Návrh na odejmutí městským obvodům nemovité 

věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava a v 

k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

08 

04913/RM1418/71 RM_M 13 Návrh dohody o skončení pronájmu části 

pozemku v k.ú. Hrabůvka, záměr pronájmu části 

pozemku v k.ú. Hrabůvka 

08 

04914/RM1418/71 RM_M 17 Návrh na uzavření dodatků č.1 ke smlouvám o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného-služebnosti k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

04915/RM1418/71 RM_M 18 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o 

zřízení věcného břemene evid. č. 0998/2016/MJ, 

zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene s oprávněným Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 

04916/RM1418/71 RM_M 19 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava, pro společnost GasNet, 

s.r.o. 

08 

04917/RM1418/71 RM_M 20 Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na 

pozemku parc. č. 2801/27 v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava (areál “Nad Porubkou”) 

08 

04918/RM1418/71 RM_M 21 Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu 

pozemku a návrh svěřit pozemek v k. ú. Hrušov, 

obec Ostrava městskému obvodu Slezská Ostrava 
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04919/RM1418/71 RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním stavby na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

04920/RM1418/71 RM_M 23 Návrh prodat část pozemku parc. č. 4425/5 ul. 

Martinovská, k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec 

Ostrava 

08 

04921/RM1418/71 RM_M 24 Návrh na odejmutí části pozemku parc.č. 3097 

k.ú. Moravská Ostrava ze svěření městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

04922/RM1418/71 RM_M 33 Návrh smlouvy o výpůjčce části pozemku v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

04923/RM1418/71 RM_M 34 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

části pozemku v k.ú. Petřkovice u Ostravy, návrh 

na uzavření dohody o skončení nájmu pozemku v 

k.ú. Svinov 

08 

04924/RM1418/71 RM_M 35 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

návrh na záměr pronajmout část pozemku p. p. č. 

337/141 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

08 

04925/RM1418/71 RM_M 49 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Proskovice, obec Ostrava 

08 

04926/RM1418/71 RM_M 50 Návrh koupit a svěřit městskému obvodu Slezská 

Ostrava nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec 

Ostrava 

08 

04927/RM1418/71 RM_M 54 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a 

návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícímu podnikání (k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava) 

08 

04928/RM1418/71 RM_M 55 Návrh na záměr města prodat části pozemků při 

ul. Vítězná, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

návrh na záměr města neprodat pozemek při ul. 

Českobratrská v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

04929/RM1418/71 RM_M 58 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit 

nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

městskému obvodu Stará Bělá 

08 

04930/RM1418/71 RM_M 52 Návrh města vypůjčit a darovat stavební objekty v 

k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, realizované v rámci 

stavby “Prodloužená ul. Ruská” 

08 

04931/RM1418/71 RM_M 56 Území Karolina - návrh na částečné odstoupení od 

kupní smlouvy a návrh na koupi nemovitých věcí 

v území 

08 

04932/RM1418/71 RM_M 61 Návrh nevyužít předkupní právo k nemovitým 

věcem v k. ú. Poruba a návrh na uzavření Kupní 

smlouvy a smlouvy o úpravě práv a povinností 

mezi jejími účastníky k nemovitým věcem v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava 

08 
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04933/RM1418/71 RM_M 8 Návrh dohody o ukončení nájemní smlouvy                  

a návrhy na uzavření smluv o budoucích 

služebnostech k inženýrským sítím v souvislosti 

se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

04934/RM1418/71 RM_M 9 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

1231/2016/OI/VZKÚ ze dne 09.05.2016 na 

realizaci stavby “Rekonstrukce chodníku 28. října 

- Železárenská, Jahnova” 

05 

04935/RM1418/71 RM_M 10 Návrh na uzavření “Dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě č. 2/15” v souvislosti se stavbou 

“Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova” 

05 

04936/RM1418/71 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Přestupní uzel Ostrava-

Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky II. 

(PD+AD+IČ)”, poč. č. 172/2016 

05 

04937/RM1418/71 RM_M 27 Návrh na vyhlášení soutěže “O návrh revitalizace 

veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v 

Ostravě” 

89 

04938/RM1418/71 RM_M 28 Návrh na vyhlášení soutěže “O návrh revitalizace 

veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě” 

89 

04939/RM1418/71 RM_M 31 Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému 

kraji na spolufinancování projektu “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji” 

80 

04940/RM1418/71 RM_M 37 Přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištění 

ovzduší od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

80 

04941/RM1418/71 RM_M 40 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z 

Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na 

období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017 

80 

04942/RM1418/71 RM_M 39 Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z 

Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na 

ozdravné pobyty od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017 

80 

04943/RM1418/71 RM_M 7 Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava pro rok 2017 

07 

04944/RM1418/71 RM_M 16 Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám 25 

příspěvkových organizací zřízených 

zastupitelstvem města 

07 

04945/RM1418/71 RM_M 25 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

04946/RM1418/71 RM_M 36 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

červen, červenec a srpen 2016 

28 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 41 Rozšíření okruhu informací zveřejňovaných o 

jednotlivých členech zastupitelstva města - 

podněty občana města Ing. J. N. 

28 

  RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

28 

  RM_M 2 Návrh Programu na podporu vzdělávání a 

talentmanagementu v oblasti technických a 

přírodních věd na území statutárního města 

Ostravy 2017 

91 

  RM_M 57 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro 

projekt „Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou 

specializovaných tříd a rekonstrukce třídy pro 

polytechnickou výuku v ZŠ v Krásném Poli“ 

50 

  
 
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 2 Tisková oprava usnesení rady města č. 

04561/RM1418/66 ze dne 30.8.2016 

08 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města č. 

04585/RM1418/66 ze dne 30.8.2016 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 71. schůze rady města dne 11.10.2016 
  
Usnesení číslo: 04881/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 71. schůze rady města dne 11.10.2016 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik Ostrava 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 04882/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem změny stanov společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. podle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu na 
podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z 
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 04883/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o dotaci v rámci Programu na 

podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 – MPSV 

státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 
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2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění veškerých úkonů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním městem 

Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu na podporu poskytování 

sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu pro rok 2017 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 18.10.2017 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 43 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu,37.výzvy,energetické úspory v bytových domech II, pro 
projekt “Energetické úspory v bytových domů ulice Rokycanova a 
Kobrova v Ostravě-Radvanicích 
  
Usnesení číslo: 04884/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v 

rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 37. výzvy, Energetické úspory v 

bytových domech II pro projekt “Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a 

Kobrova v Ostravě Radvanicích” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotace pro 

projekt dle bodu 1) tohoto usnesení na rok 2016 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.12.2016 

 starostka Městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování  v celkové výši 55 800 tis. Kč 

- v roce 2017 na zajištění předfinancování projektu ve výši 15 765 tis. Kč, 
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- v roce 2018 na zajištění předfinancování projektu ve výši 23 333 tis. Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 25 988 tis. Kč dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

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

specifikace nároků na rozpočet města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 30.11.2016 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 44 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu, 36. výzvy stanice IZS, pro projekt 
“Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul.Těšínská 41 v 
Ostravě-Radvanicích” 
  
Usnesení číslo: 04885/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním žádosti o poskytnutí dotace z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu, 36. výzvy stanice IZS, pro projekt “Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice 

na ul. Těšínská 41 v Ostravě-Radvanicích”  

  

2) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci pro 

projekt dle bodu 1) tohoto usnesení na rok 2016 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.12.2016 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
3) schvaluje 
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v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 18 165 tis. Kč 

- v roce 2017 na zajištění předfinancování projektu ve výši 5 658 tis. Kč, 

- v roce 2018 na zajištění předfinancování projektu ve výši 11 474 tis. Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 1 559 tis. Kč dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

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

specifikace nároků na rozpočet města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 30.11.2016 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 45 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního 
prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, na 
realizaci akce „Sídelní zeleň – Fryštátská v k. ú. Radvanice” 
  
Usnesení číslo: 04886/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s realizací a udržitelností opatření po dobu 10 let pro akci „Sídelní zeleň – Fryštátská v k. ú. 

Radvanice“ na pozemcích p. č. 3267/6, p. č. 3267/19, p. č. 3267/20, p. č. 3267/21, p. č. 

3267/36 a p. č. 3265/12 v k. ú. Radvanice a s kácením dřevin v rámci realizace projektu, a to          

1 ks vrby bílé o obvodu kmene 137 cm, rostoucí na pozemku p. č. 3267/19 a 62 m2 keřového 

porostu (trnovník akát, dřín obecný) rostoucího na pozemku p. č. 3265/12 vše v k. ú. 

Radvanice
 

  

2) souhlasí 

  
s přípravou projektu a s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Sídelní zeleň – Fryštátská v k. ú. 

Radvanice“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, 33. výzvy, prioritní osa 4, 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

  

3) žádá 
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městský obvod Radvanice a Bartovice 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 33 v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

prioritní osy 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí       

v sídlech v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti 

o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 17.10.2016 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) financování projektu v roce 2017 v celkové výši             

7 988 tis. Kč, v roce 2017 na zajištění předfinancování ve výši 6 754 tis. Kč,  přičemž v částce 

je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 2.239 tis.Kč dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

5) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.12.2016 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
6) souhlasí 

  
se zněním čestného prohlášení k projektu „Sídelní zeleň – Fryštátská v k. ú. Radvanice“ dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem 
Ostravou, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a 
Ostravskou univerzitou 
  
Usnesení číslo: 04887/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 02896/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o schválení Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ostravou,  Vysokou 

školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem  17. listopadu 15/2172, 708 33 

Ostrava - Poruba, zastoupenou rektorem prof. Ing. I. Vondrákem, CSc., Ostravskou 

univerzitou,  se sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, zastoupenou rektorem  prof. MUDr. J. 

Latou, CSc., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ostravou, 

Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzitou 

zastupitelstvu města k rozhodnutí a ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 19.10.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_VZ 1 
Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky malého rozsahu “Automobil s 
účelovou nástavbou - servisní pracoviště elektro”, poř. č. veřejné 
zakázky 169/2016 
  
Usnesení číslo: 04888/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 

statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu, poř. č. 

169/2016 - nákupu 1 ks automobilu s účelovou nástavbou - servisní pracoviště elektro 

pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje, o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého 

rozsahu, 1 ks automobilu s účelovou nástavbou - servisní pracoviště elektro, společnost THT 

Polička, s. r. o., Starohradská 316, 572 01  Polička, IČO 46508147, za cenu nejvýše přípustnou 

 1.919.000,-- Kč bez DPH 

  

3) rozhodla 
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o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, zastoupeným Českou republikou 

- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje na jedné straně a společností THT 

Polička, s. r. o., Starohradská 316, 572 01  Polička, IČO 46508147 na straně druhé, dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky malého rozsahu “Dopravní 
automobil”, poř. č. veřejné zakázky 162/2016 
  
Usnesení číslo: 04889/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 

statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu, poř. č. 

162/2016 - nákupu 1 ks dopravního automobilu pro Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje, o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého 

rozsahu, 1 ks dopravního automobilu, společnost THT Polička, s. r. o., Starohradská 316,            

572 01  Polička, IČO 46508147, za cenu nejvýše přípustnou  1.530.600,-- Kč bez DPH 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, zastoupeným Českou republikou 

- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje na jedné straně a společností THT 

Polička, s. r. o., Starohradská 316, 572 01  Polička, IČO 46508147 na straně druhé, dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky malého rozsahu “Seskoková 
matrace”, poř. č. veřejné zakázky 175/2016 
  
Usnesení číslo: 04890/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
01 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 

statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu, poř. č. 

175/2016 - nákupu 1 ks seskokové matrace pro potřebu Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje, o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého 

rozsahu, 1 ks seskokové matrace, společnost RQT Group s. r. o., Urbánkova 3368/63, 143 00  

Praha 4 - Modřany, IČO 28913060, za cenu nejvýše přípustnou  277.273,-- Kč bez DPH 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, zastoupeným Českou republikou 

- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje na jedné straně a společností RQT 

Group s. r. o., Urbánkova 3368/63, 143 00  Praha 4 - Modřany, IČO 28913060 na straně druhé, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky malého rozsahu “Měřicí zařízení k 
dýchacím přístrojům”, poř. č. veřejné zakázky 176/2016 
  
Usnesení číslo: 04891/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 

statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu, poř. č. 

176/2016 - nákupu 2 ks měřicího zařízení k dýchacím přístrojům pro potřebu Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje, o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého 

rozsahu, 2 ks měřicího zařízení k dýchacím přístrojům, společnost Dräger Safety s. r. o., Pod 

Sychrovem I-64/1392, 101 00  Praha 10, IČO 26700778, za cenu nejvýše přípustnou 
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1.486.000,-- Kč bez DPH 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, zastoupeným Českou republikou 

- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje na jedné straně a společností 

Dräger Safety s. r. o., Pod Sychrovem I-64/1392, 101 00  Praha 10, IČO 26700778 na straně 

druhé, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Dopis Radě městského obvodu Ostrava-Jih ve věci respektování 
smluvních ujednání 
  
Usnesení číslo: 04892/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním dopisu adresovaného Radě městského obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 a 2 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 6 
Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí roku 2016 vč. návrhu 
na personální změny v komisích rady města 
  
Usnesení číslo: 04893/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
rezignaci na členství v komisi: 

pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 

- IXXXX TXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXX 
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- Ing. et Ing. MXXXXXX DXXXXXXXX, Ph.D., MBA, nar. XXXXX bytem: XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

3) odvolává 

  
a) z funkce předsedy komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické 

- PXXXX DXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

b) z funkce člena komise pro rodinnou politiku 

- ŽXXXXX TXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXX XXXXXXX 

c) z funkce člena komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické 

- DXXXXXX BXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

4) jmenuje 

  
a) do funkce předsedkyně komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické 

- Evu Petraškovou, členku ZM 

 

b) do funkce člena komise pro rodinnou politiku 

- VXXX PXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX 

c) do funkce člena komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 

-   MUDr. PXXXX ČXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

d) do funkce člena komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické 

- DXXXXX MXXXXXXXXXX, nar.  XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

 
RM_M 53 
Forenzní audit vybraných společností s majetkovou účastí města - 
vyjádření společností 
  
Usnesení číslo: 04894/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 02941/16 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
vyjádření vybraných společností s majetkovou účastí statutárního města Ostrava k opatřením 

přijatým na základě zpráv z forenzního auditu společností, případně k důvodům nepřijetí 

navrhovaných opatření dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit vyjádření společností dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 60 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 04895/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1 tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 
 



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_VZ 6 
Rozhodnutí o námitce k veřejné zakázce o sdružených službách 
dodávky el. energie pro statutární město Ostrava a městské organizace 
v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 04896/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o způsobu vyřízení námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky ve veřejné zakázce označené “Zadání veřejné zakázky o sdružených službách dodávky 

elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017” 

  

 
RM_M 42 
Návrh na souhlas se změnou usnesení k zahájení přípravy a podání 
žádosti o dotaci pro projekt “Proměna sadu Dr. Milady Horákové” v 
rámci Operačního programu INTERREG V-A, Česká republika – Polsko 
2014-2020 
  
Usnesení číslo: 04897/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04657/RM1418/67 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou usnesení č. 04657/RM1418/67 ze dne 6.9.2016 pro projekt “Proměna sadu               

Dr. Milady Horákové” ke spolufinancování z Operačního programu INTERRREG V-A, Česká 

republika - Polsko 2014 - 2020, vyhlášeného Euroregionem Silesia, Horní náměstí 69, 746 01 

Opava, kdy se mění bod 3) a) schválené varianty B) a to takto: na zajištění předfinancování a 

spolufinancování projektové dokumentace ve výší 1 500 tis. Kč v roce 2017  a 2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2018 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 14 
Poskytnutí účelového investičního transferu městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 04898/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
87 

  
 



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) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového investičního transferu ve výši 2.000 tis. Kč městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava,                     

na pořízení vánočního osvětlení 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtového opatření, kterým se: 

- s n i ž u j e 

  rozpočtová rezerva 

  na § 6409 pol. 5901, ORJ 120                                                                              o 2.000 tis. Kč 

 - z v y š u j í 

  převody mezi statutárním městem a městským obvodem – výdaje 

  na § 6330, pol. 5347, org. 602, ÚZ 3500, ORJ 120                                             o 2.000 tis. Kč 

  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  - zvýší 

  převody mezi statutárním městem a městským obvodem – příjmy 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, ORG 602                                                           o 2.000 tis. Kč 

   - zvýší 

   kapitálové výdaje na pořízení vánočního osvětlení 

   na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500                                                                            o 2.000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 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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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.10.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 51 
Poskytnutí neinvestičního transferu městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz na realizaci projektu “Sadové úpravy v MOb MOaP 
2016 - mechanizovaná výsadba cibulovin v Komenského sadech” 
  
Usnesení číslo: 04899/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 522.883,50  Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu 

“Sadové úpravy v MOb MOaP 2016 - mechanizovaná výsadba cibulovin v Komenského 

sadech” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy: 

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

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 ....................... o 523 tis. Kč 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ..................................................... o 523 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 ........................................ o 523 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 .......................................................... o 523 tis. Kč 

  

3) 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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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162 
  
Usnesení číslo: 04900/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

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

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.10.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 3 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824 
  
Usnesení číslo: 04901/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 



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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s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov pro seniory Iris, příspěvková 

organizace, Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 70631824 v celkové 

pořizovací ceně 280 161,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu: 

předsedkyně : Dagmar Blahutová - zdravotní sestra 

členové :         Petr Zbončák - udržbář 

                        RNDr. Oldřich Šeremek - ředitel 

                        Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedkyni likvidační komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Dagmar Blahutová, T: 11.11.2016 

 zdravotní sestra 

  
 

RM_M 1 
Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., o rozšíření účelu použití a 
prodloužení termínu čerpání poskytnutého účelového investičního 
příspěvku 
  
Usnesení číslo: 04902/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o rozšíření účelu použití a prodloužení termínu čerpání účelového investičního příspěvku 

poskytnutému Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, 28. října 124, Ostrava –

 Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222,  na pořízení speciálního busu/kamionu 

na převoz hudebních nástrojů dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 15 
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku PANT, z.s. 
  
Usnesení číslo: 04903/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 02937/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve 

výši 500 tis. Kč, spolku PANT, z.s., se sídlem Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou, 

IČO 22667393, na částečné krytí nákladů spojených s úpravou nebytových prostorů na adrese  

Čs. legií 22, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemcem dotace uvedeného v tomto bodě a přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                        o 500 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222                        o 500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 

19.10.2016 ke schválení a rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  



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 11 
Žádost o souhlas se změnou využití prostoru v DK Poklad 
  
Usnesení číslo: 04904/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu využití prostoru v DK Poklad z původně plánované posluchárny na kinosál ve 3.NP 

dle přílohy č. 1   a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 
období 2016 - 2017 v oblasti sportu 
  
Usnesení číslo: 04905/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 02924/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí  dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2016 - 2017 

v oblasti sportu příjemcům a ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dotací 

dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2016 - 

2017 v oblasti sportu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 



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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snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o   3.650 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o   4.870 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 161  o         70 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161  o   6.400 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery 

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7104, ORJ 161  o   2.050 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 

města na jeho jednání 19.10.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 30 
Žádosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o navýšení 
provozní dotace na rok 2016 a o poskytnutí účelové dotace na nezbytné 
úpravy a dovybavení OSTRAVAR ARÉNY a Městského stadionu 
  
Usnesení číslo: 04906/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 02925/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení provozní dotace na rok 2016 obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., IČO 25911368, Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh o 2 950 000,- Kč na 68 

317 000,- Kč a o uzavření  dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí  

účelové   dotace  z rozpočtu statutárního města Ostravy evid.  č. 3190/2015/KSV  s 

obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 dle  přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 



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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zastupitelstvu města 

doporučit rozhodnout o neposkytnutí účelové  dotace ve výši 5 000 000,- Kč  obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-

Zábřeh na dovybavení a nezbytné úpravy OSTRAVAR ARÉNY a Městského stadionu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 2 950 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3412, pol. 5213, ORG 4261, ORJ 161 o 2 950  tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 32 
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2017 v oblastech Tělovýchova a sport a 
Vrcholový sport 
  
Usnesení číslo: 04907/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 02939/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

na rok 2017 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle příloh č. 1 - 3 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 



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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zastupitelstvu města 

 

schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 46 
Závěrečná zpráva o konání Olympijského parku Ostrava 2016 
  
Usnesení číslo: 04908/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 02932/16 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
závěrečnou zprávu o konání Olympijského parku Ostrava 2016 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zprávu dle bodu 1) zastupitelstvu města na jeho jednání 19.10.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.10.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 47 
Žádost FC Vítkovice 1919, z.s., o změnu termínu předložení čestného 
prohlášení o bezdlužnosti a rozšíření podmínek použití poskytnuté 
dotace 
  
Usnesení číslo: 04909/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
91 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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k materiálu č. BJ1418 02953/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o rozšíření podmínek použití poskytnutých peněžních prostředků a o změně 

termínu předložení čestného prohlášení o bezdlužnosti spolku FC Vítkovice, 1919 z.s., se 

sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 22881425 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a důvodové zprávy a o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 

1731/2016/ŠaS dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

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

19.10.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 48 
Žádost Základní školy a mateřské školy, Ostrava, Ostrčilova 10, 
příspěvková organizace o rozšíření účelu použití poskytnutého 
příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04910/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 04180/RM1418/62 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neschválení rozšíření účelu použití poskytnutého příspěvku na realizaci projektu 

“OSTRČILKA HLEDÁ TALENTY” Základní škole a mateřské škole, Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvková organizace, se sídlem Ostrčilova 2557/10, 702 00 Ostrava, IČO: 61989037 dle 

Přílohy č. 1, Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 59 
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolkům K+K LABYRINT 
OSTRAVA z.s. a Akademie FC Baník Ostrava z.s. 
  
Usnesení číslo: 04911/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 02944/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40 tis. Kč spolku K+K LABYRINT 

OSTRAVA z.s., IČO: 22751335, se sídlem Černá louka 3187, 70200 Ostrava - Moravská 

Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí mimořádné  dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  na ”Podporu 

výjezdu reprezentace K+K LABYRINT OSTRAVA z.s. na mezinárodní soutěže, ME, MS v 

roce 2016” 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3.500 tis Kč spolku Akademii FC Baník 

Ostrava z.s., IČO: 02214270, se sídlem Bukovanského 1028/4, 710 00, Ostrava - Slezská 

Ostrava dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu na ”Rozvoj tréninkového a soutěžního zázemí v rámci Akademie FC 

Baník Ostrava z.s.” 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o 3 500 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 3 500 tis. Kč 

snižují běžné výdaje 
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rada města 
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na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 40 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 40 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto 

usnesení na jeho jednání dne 19.10.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 12 
Návrh na odejmutí městským obvodům nemovité věci v k.ú. Petřkovice 
u Ostravy, obec Ostrava a v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04912/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02955/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o odejmutí níže uvedených nemovitých věcí ze svěření městského 

obvodu Petřkovice v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a to: 

pozemek parc.č. 331  

pozemek parc.č. 335/1 

pozemek parc.č. 335/6 

pozemek parc.č. 335/7 

pozemek parc.č. 336 

pozemek parc.č. 337 

pozemek parc.č. 338/1 

pozemek parc.č. 335/5 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o odejmutí níže uvedených nemovitých věcí ze svěření městského obvodu Ostrava 

- Jih v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů, a to: 

pozemek parc.č. 883/5  

pozemek parc.č. 885/8 

v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh dohody o skončení pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabůvka, 
záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 04913/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu části nemovité věci, pozemku p.p.č. 

371/1, ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, založeného nájemní smlouvou ev.č. 

2/a/042/146/96/Olš ze dne 22.07.1996, s nájemcem 

XXXX XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

k datu 31.10.2016, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 33/72  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 371/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře                  

4,43 m2, k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, pod vstupním schodištěm do nebytového prostoru domu 

na ul. J. Herolda 1562/6, Ostrava-Hrabůvka,   

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 17 
Návrh na uzavření dodatků č.1 ke smlouvám o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04914/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

břemene-služebnosti evid.č. 2782/2014/MJ ze dne 19.12.2014, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Mošnov 1290/2, Statutární město Ostrava, VNk” 

dle přílohy č.4 předloženého materiálu za podmínky souhlasu Správce programu, tj. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

2) rozhodla 

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

břemene-služebnosti evid.č. 2742/2014/MJ ze dne 16.12.2014, s budoucím oprávněným: 

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, Dr. Slabihoudka, přeložka VNk, SMO” 

dle přílohy č.8 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

břemene-služebnosti evid.č. 2688/2014/MJ ze dne 8.12.2014, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava 1429/1, Mutina, NN” 

dle přílohy č.12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného 
břemene evid. č. 0998/2016/MJ, zřízení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 04915/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene evid.č. 

0998/2016/MJ ze dne 29.3.2016, zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 526/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 531/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 531/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2998/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 2998/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2998/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04916/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3266/1 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3266/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3266/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc. č. 2801/27 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava (areál “Nad Porubkou”) 
  
Usnesení číslo: 04917/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02942/16 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
nabídku na využití předkupního práva ke stavbě ve vlastnictví společnosti HAS realizace 

staveb spol. s r.o., se sídlem Provozní 5494/4, Třebovice, 722 00  Ostrava, IČO 278 48 434, 

bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2801/27 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, který je ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, učiněnou podle 

§3056 zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nevyužít předkupní právo ke stavbě ve vlastnictví společnosti HAS realizace 

staveb spol. s r.o., se sídlem Provozní 5494/4, Třebovice, 722 00, IČO 278 48 434, bez čp/če 

jiná stavba na pozemku parc. č. 2801/27 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, který je ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku a návrh svěřit 
pozemek v k. ú. Hrušov, obec Ostrava městskému obvodu Slezská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04918/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02879/16 
k usnesení č. 0292/ZM1418/5 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci    

a o zřízení věcného práva č. UZSVM/O/9126/2016 -HMSU”, a to k pozemku parc. č. 1684              

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
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od: České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 1684 v k. ú. Hrušov, obec 

Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. (1), písm. 

b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků, za podmínky, že tento pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 1684 v k. ú.Hrušov, obec Ostrava, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 

podmínky, že tento pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04919/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Oprava chodníku na ulici Rudná” na pozemcích parc.č.1192/29- ostatní 

plocha, silnice, parc.č. 1335/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 1335/22 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, nesvěřených městskému 
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obvodu, dle situačního snímku, který je přílohou č.1 předloženého materiálu 

pro žadatele: městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava 

pro územní a stavební řízení 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Oprava ul. MK Uzavřená, k.ú. Vítkovice”  na pozemku parc.č.190/134- 

ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, nesvěřeném městskému 

obvodu, dle situačního snímku, který je přílohou č.2 předloženého materiálu 

pro žadatele: městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava 

pro územní a stavební řízení 

  

 
RM_M 23 
Návrh prodat část pozemku parc. č. 4425/5 ul. Martinovská, k.ú. 
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04920/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02922/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o prodeji části pozemku parc. č. 4425/5 o výměře 55 m2 v k.ú. Třebovice ve 

Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu 

Třebovice, která je dle geometrického plánu č. 4341-105/2007 vyhotoveného pro k.ú. 

Třebovice ve Slezsku, označena jako pozemek parc. č. 4425/6 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 

obec Ostrava 

Ludmile Jůzové, rok narození 1935, bydliště: V Mešníku 5243/20, 722 00  Ostrava – 

Třebovice  

za sjednanou kupní cenu 39.600,- Kč, včetně DPH 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh na odejmutí části pozemku parc.č. 3097 k.ú. Moravská Ostrava ze 
svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 04921/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02938/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí části pozemku parc.č. 3097 ostatní plocha, jiná plocha o výměře             

2 300 m2 , označené dle geometrického plánu č. 5638-119/2016  jako pozemek parc.č. 3097/1 

ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v souladu s ustanovením § 

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 33 
Návrh smlouvy o výpůjčce části pozemku v k.ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04922/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
 



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) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části nemovité věci, a to pozemku parc.č. 

2665/57, orná půda,  o výměře 400 m2, k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, s fyzickou 

osobou 

XXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXX XXXXX, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 34 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. 
Petřkovice u Ostravy, návrh na uzavření dohody o skončení nájmu 
pozemku v k.ú. Svinov 
  
Usnesení číslo: 04923/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 1942/5, 

ostatní plocha, jiná plocha,o výměře  418 m2, k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s 

nájemcem 

MV INVEST VJAČKA, s.r.o., IČO: 27837319, se sídlem Markvartovická 1334/1a, 747 14 

Ludgeřovice, 

- na dobu neurčitou od 20.10.2016 

- za nájemné 50,-Kč /m2/rok + DPH v zákonné výši, to je 20 900,-Kč + DPH v zákonné výši 

- účel užívání - odstavná plocha pro parkování vozidel 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu nemovité věci, pozemku parc.č. 

2665, orná půda,    o výměře 1.388 m2 , k.ú. Svinov, obec Ostrava, založeného nájemní 



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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smlouvou ev.č. 1268/2016/MJ ze dne 29. 04.2016, s nájemcem 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX rok narození 1976, bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX, 

k datu 31.10.216, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr pronajmout část pozemku p. p. 
č. 337/141 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04924/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, a to: 

- části parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 150 m2 

- části parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 150 m2, část 

B o výměře 150 m2, část C o výměře 168 m2 a část D o výměře 45 m2 

s New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, 

PSČ 110 00, IČO 281 83 011 

za účelem konání akce Oktobeerfest 2016 v termínu od 14.10.2016 - 15.10.2016 

za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/den, tj. 66.300,- Kč celkem za celou dobu nájmu + DPH v 

zákonné výši za celou dobu nájmu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 337/141 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 20 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 



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

  

 
RM_M 49 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04925/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02907/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Proskovice, a 

to: 

- pozemek parc.č. 439/2 

- pozemek parc.č. 440 

- část pozemku parc.č. 439/1, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 500 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 851-12/2016 vyhotoveného pro k.ú. Proskovice, označena jako 

pozemek parc.č. 439/23 - ost. plocha, manipulační plocha v k.ú. Proskovice, obec Ostrava  

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 50 
Návrh koupit a svěřit městskému obvodu Slezská Ostrava nemovitou 
věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04926/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02900/16 
  



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 

 

rozhodnout koupit část pozemku p.p.č. 521/1, o výměře 703 m2, oddělenou dle geometrického 

plánu č. 2101-22b/2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 521/7, v k.ú. Heřmanice, obec 

Ostrava, 

od vlastníka: 

Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO             

277 69 143 za kupní cenu 239 350,00 Kč 

a rozhodnout uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1/4 předloženého materiálu
 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 

podmínky, že nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nově 

vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do 

svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 
 



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 54 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a návrh na uzavření 
smlouvy o nájmu prostoru sloužícímu podnikání (k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 04927/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu založeném “Smlouvou o nájmu” 

arch. č. 02355/1998/MJ ze dne 30. 10. 1998, ve znění dodatků č. 1 - 9, uzavřenou s právnickou 

osobou 

Družstvo lékařů Diagnostického centra, IČO: 25374273 

se sídlem: Sokolská třída 1925/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

jejímž předmětem je pronájem nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to 

pozemku parc. č. 892/5, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1925, a movitých 

věcí 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s 

právnickou osobou 

Družstvo lékařů Diagnostického centra, IČO: 25374273 

se sídlem: Sokolská třída 1925/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

jejímž předmětem je pronájem části nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a 

to pozemku parc. č. 892/5, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1925, prostory 

v: 

1. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 1 předloženého návrhu smlouvy 

2. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 2 předloženého návrhu smlouvy 

3. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 3 předloženého návrhu smlouvy 

4. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 4 předloženého návrhu smlouvy 

a movitých věcí, blíže specifikovaných v příloze č. 5 předloženého návrhu smlouvy, 

za účelem poskytování zdravotní péče občanům, na dobu neurčitou, za celkové nájemné ve 

výši 2.951.658Kč/rok + DPH v zákonné výši za movité věci, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Návrh na záměr města prodat části pozemků při ul. Vítězná, k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat 
pozemek při ul. Českobratrská v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04928/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  



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 02935/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat 

části pozemků oddělené dle geometrického plánu č. 5388 - 40/216 vyhotoveného pro 

k.ú. Moravská Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 1111/2 o výměře 480 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

označena jako pozemek parc. č. 1111/58 

- část pozemku parc. č. 3530/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

označena jako pozemek parc. č. 3530/6 

obě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

za podmínky vybudování veřejně přístupného chodníku umístěného na pozemku parc. č. 

1111/2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava mimo jeho prodávanou část 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 58 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
městskému obvodu Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 04929/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02943/16 
k materiálu č. BJ1418 02739/16 
  
 



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 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Stará Bělá, a 

to: 

- pozemek parc.č. 3117/2 

- pozemek parc.č. 3117/3, jehož součástí je stavba č.p. 1066, občanská vybavenost 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava,  

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá, dle  čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění,  za podmínky, 

že statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 

- pozemek parc.č. 3117/2 

- pozemek parc.č. 3117/3, jehož součástí je stavba č.p. 1066, občanská vybavenost 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava,  jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Stará Bělá, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění za podmínky, že statutární město Ostrava 

nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 

- pozemek parc.č. 3117/2 

- pozemek parc.č. 3117/3, jehož součástí je stavba č.p. 1066, občanská vybavenost 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  



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 52 
Návrh města vypůjčit a darovat stavební objekty v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, realizované v rámci stavby “Prodloužená ul. Ruská” 
  
Usnesení číslo: 04930/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02914/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o předání stavebních objektů  

a) dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, předmětem předání jsou stavební objekty v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava realizované v rámci stavby “Prodloužená ul. Ruská”, a to: 

- SO 006 Přemístění ohřívače větru č. 64, 

- SO 104 Vjezd do areálu Vítkovic (větev D), 

- SO 106 Zpevněná plocha pro stanici CNG, 

- SO 301 Dešťová kanalizace, 

- SO 302 Přeložka jednotné kanalizace, 

- SO 303 Přeložka vodovodu pitné vody, 

- SO 404 Přeložka NN Vítkovice, 

- SO 705 Úpravy energokanálu, 

- SO 703 Stavební úpravy haly 520, 

specifikace je přílohou č. 2 a) předloženého materiálu 

se společností 

VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 451 93 070 

b) dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, předmětem předání jsou stavební objekty v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava realizované v rámci stavby “Prodloužená ul. Ruská”, a to: 

- SO 704 Stavební úpravy haly 540, 

- SO 651 Úprava koleje C4, 

specifikace je přílohou č. 2 b) předloženého materiálu 

se společností 
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VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. 

se sídlem Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 258 77 933 

  

2) souhlasí 

  
s uzavřením smlouvy o výpůjčce a smlouvy o budoucí smlouvě darovací, dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu, předmětem smlouvy jsou stavební objekty v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava realizované v rámci stavby “Prodloužená ul. Ruská”, a to: 

- SO 402 Areálové osvětlení, 

- SO 701 Vrátnice VR1, 

- SO 702 Vrátnice VR3, 

- SO 706 Oplocení, 

- SO 107 Silniční váha, 

specifikace je přílohou č. 6 předloženého materiálu 

se společností 

VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 451 93 070 

výpůjčka se sjednává na dobu určitou 10 let 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce a smlouvy o budoucí smlouvě darovací, dle přílohy 

č. 7 předloženého materiálu, předmětem smlouvy jsou stavební objekty v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava realizované v rámci stavby “Prodloužená ul. Ruská”, a to: 

- SO 402 Areálové osvětlení, 

- SO 701 Vrátnice VR1, 

- SO 702 Vrátnice VR3, 

- SO 706 Oplocení, 

- SO 107 Silniční váha, 

specifikace je přílohou č. 6 předloženého materiálu 

se společností 
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VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 451 93 070 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů  2) a 3)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 56 
Území Karolina - návrh na částečné odstoupení od kupní smlouvy a 
návrh na koupi nemovitých věcí v území 
  
Usnesení číslo: 04931/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02946/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o částečném odstoupení od Kupní smlouvy, uzavřené dne 5. října 2006 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. Praha 1, 

Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČO: 273 71 344, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, v rozsahu 

předchozího prodeje nemovitostí 3. – 4. etapy rozvoje území Karolina a o souhlasném 

prohlášení dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a společností Multi 

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

účelem koupě nemovitých věcí (včetně součástí a příslušenství), vše v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava: 

pozemek parc. č. 3380/16 

pozemek parc. č. 3380/34 

pozemek parc. č. 3380/30 

pozemek parc. č. 3457/46 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 50/72  

pozemek parc. č. 4246/11 

za kupní cenu ve výši 10.000.000 Kč bez DPH (12.100.000 Kč s DPH) 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 61 
Návrh nevyužít předkupní právo k nemovitým věcem v k. ú. Poruba a 
návrh na uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o úpravě práv a povinností 
mezi jejími účastníky k nemovitým věcem v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04932/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02940/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost spoluvlastníků nemovitých věcí: 

pozemků parcela č. 291 a parcela č. 293, oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

o spolupráci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

a nabídku spoluvlastníků z předkupního práva dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v 

intencích Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ev. č. 3170/2015/MJ 

ze dne 21.12.2015 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o nevyužití nabídky z předkupního práva dle bodu 1) tohoto usnesení a o uzavření 

Kupní smlouvy a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu, a to mezi: 

statutárním městem Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava 

IČO: 00845451 

a 

manžely 

Ing. KXXXX HXXXXX, Ph.D., rok narození XXXX 

Ing. HXXX HXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydliště: XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

a 

Ing. MXXXXXX ŠXXXXXXXX, Ph.D., rok narození XXXX 

bydliště: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXa 

společností Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, s.r.o., IČO: 268 29 690 

Ostrava – Hrabůvka, Bystřinova 90/5, PSČ 700 30 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 8 
Návrh dohody o ukončení nájemní smlouvy a návrhy na uzavření smluv 
o budoucích služebnostech k inženýrským sítím v souvislosti se 
stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04933/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03600/RM1418/54 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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ukončit nájemní vztah a přijmout návrh “Dohody o ukončení nájemní smlouvy” v souvislosti 

se stavbou “Odkanalizování Heřmanice, část ulice K Maliňáku” mezi pronajímatelem Asental 

Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 27769143 

a nájemcem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je ukončení nájmu části pozemku p.p.č. 521/1 v katastrálním území Heřmanice, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 

stavbou “Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická” mezi vlastníkem Moravskoslezským 

krajem, 28.října 117, 702 18, IČO:70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1095/15 a parc. č. 

1095/8 v kat. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 4  předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, Smlouvu o 

právu provést stavbu a Smlouvu nájemní” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Nová Bělá III. 

etapa” mezi vlastníkem Václavem Kaločem, nar.: 1953, bytem Kožná 43/6, Nová Bělá, 724 00 

Ostrava 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 780/2 a parc. č. 

780/4 v kat. ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1231/2016/OI/VZKÚ ze dne 
09.05.2016 na realizaci stavby “Rekonstrukce chodníku 28. října - 
Železárenská, Jahnova” 
  

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 04934/RM1418/71 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1231/2016/OI/VZKÚ na realizaci stavby 

“Rekonstrukce chodníku 28. října - Železárenská, Jahnova” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na uzavření “Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2/15” v 
souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova” 
  
Usnesení číslo: 04935/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít ”Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2/15” v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa U 

- U Výtopny, Pavlovova” mezi pronajímatelem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

a 

nájemcem: 

statutární město Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. etapa, tramvajové 
zastávky II. (PD+AD+IČ)”, poč. č. 172/2016 
  
Usnesení číslo: 04936/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04745/RM1418/68 
  
Rada města 

  
1) ruší 
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dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na vypracování projektové dokumentace 

pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace 

pro provádění stavby, včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, výkonu 

inženýrské činnosti a autorského dozoru ke stavbě “Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. etapa, 

tramvajové zastávky”, v k.ú. Mariánské Hory a Hulváky, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v 

předloženém materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na vyhlášení soutěže “O návrh revitalizace veřejného prostoru 
náměstí Msgre Šrámka v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 04937/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 02902/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit podmínky otevřené anonymní architektonicko-urbanistické soutěže “O návrh 

revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhlásit otevřenou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž “O návrh revitalizace 

veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě” v měsíci listopadu, za podmínky, že             

do data vyhlášení bude udělen souhlas České komory architektů se zněním soutěžních 

podmínek 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit radě města zapracovat nepodstatné připomínky v případě jejich vznesení soutěžní 

porotou nebo Českou komorou architektů do soutěžních podmínek dle bodu 1) tohoto usnesení, 

které se netýkají předmětu a účelu této soutěže 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi, aby zajistil prostřednictvím ÚHA a SŘ 

organizaci otevřené anonymní architektonicko-urbanistické soutěže “O návrh revitalizace 

veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě” 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení soutěžní podmínky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 19.10.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 28 
Návrh na vyhlášení soutěže “O návrh revitalizace veřejného prostoru 
ulice Umělecká v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 04938/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 02904/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit podmínky otevřené anonymní architektonicko-urbanistické soutěže ”O návrh 

revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhlásit otevřenou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž “O návrh 

revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě” v měsíci listopadu, za podmínky, že 

do data vyhlášení bude udělen souhlas České komory architektů se zněním soutěžních 

podmínek 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit radě města zapracovat nepodstatné připomínky v případě jejich vznesení soutěžní 

porotou nebo Českou komorou architektů do soutěžních podmínek dle bodu 1) tohoto usnesení, 

které se netýkají předmětu a účelu této soutěže 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi, aby zajistil prostřednictvím ÚHA a 

SŘ organizaci otevřené anonymní  architektonicko-urbanistické soutěže “O návrh revitalizace 

veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě” 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení soutěžní podmínky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 19.10.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na 
spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji” 
  
Usnesení číslo: 04939/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 02947/16 
k usnesení č. 0812/ZM1418/12 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 332.764,00 Kč 

Moravskoslezskému kraji, 28. října 117, 702 18 Ostrava, na spolufinancování projektu 

“Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” 
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2) 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: 00845451 

a 

Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí dotace a návrh na uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 37 
Přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištění ovzduší od 
společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04940/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší ve výši 1.000.000 Kč a uzavření příslušné darovací smlouvy s právnickou osobou 

ArcelorMittal Ostrava, a.s., IČO: 45193258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 

719 00  Ostrava, Doručovací číslo: 70702 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017 
  
Usnesení číslo: 04941/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
80 
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k materiálu č. BJ1418 02928/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožených 

znečištěním ovzduší na realizaci ozdravných pobytů v období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017 

ve výši: 

• 60.000 Kč právnické osobě: Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, 

Bohumín - Šunychl 463, příspěvková organizace, IČO: 62331264, se sídlem 

73581 Bohumín - Šunychl, Šunychelská 463 pro odloučené pracoviště Ostrava, Hájkova 

8, 702 00  Ostrava-Přívoz dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy a 

• 354.000 Kč právnické osobě: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., 

IČO: 26829690, se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Bystřinova 90/5, PSČ 70030 dle přílohy č. 

2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy o uzavření veřejnoprávní smlouvy                       

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší             

s právnickou osobou: 

• Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - Šunychl 

463, příspěvková organizace, IČO: 62331264, se sídlem 73581 Bohumín - Šunychl, 

Šunychelská 463 dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu a 

• Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., IČO: 26829690, se sídlem 

Ostrava - Hrabůvka, Bystřinova 90/5, PSČ 70030 dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1010, ORJ 120 ................................. o 126 tis. Kč 
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- snižují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010, ORJ 190 .................... o 228 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 

§ 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 .................... o 354 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 39 
Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty od 01. 11. 2016 do 
30. 04. 2017 
  
Usnesení číslo: 04942/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší v celkové výši 17 916 000,00 Kč příspěvkovým organizacím, zřízeným zastupitelstvy 

městských obvodů, na realizaci ozdravných pobytů v období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

§ 3429, pol. 5339, ORJ 190, ÚZ 1010 ........................ o 11.709 tis. Kč 

- zvyšují ostatní přijaté vratky z transferů 

§ 3429, pol. 2229, ORJ 190, ÚZ 1010 .......................... o 2.936 tis. Kč 

- zvyšuje financování 
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pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1010 ....................................... o 3.271 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3429, pol. 5331, ORJ 190, ÚZ 1010 ........................ o 17.916 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší ve výši 300.000 Kč Mateřské škole Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková 

organizace, IČO: 4187997, se sídlem Zámostní 1126/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava na 

realizaci ozdravného pobytu v období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017 dle důvodové zprávy 

  

 
RM_M 7 
Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města 
Ostrava pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 04943/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
harmonogram tvorby návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) vyhradit si dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 

znění pozdějších předpisů pravomoc schválit metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava pro rok 2017 

b) schválit metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 
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dle předloženého materiálu s úpravou 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 16 
Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám 25 příspěvkových organizací 
zřízených zastupitelstvem města 
  
Usnesení číslo: 04944/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02864/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrhy znění dodatků ke zřizovacím listinám 25 příspěvkových organizací zřízených 

zastupitelstvem města dle příloh č. 1 až 25 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatky ke zřizovacím listinám 25 příspěvkových organizací zřízených 

zastupitelstvem města dle příloh č. 1 až 25 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 25 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 04945/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků 

a) městskému obvodu Plesná ve výši 1 952 tis.Kč na I. a II. etapu “Rekonstrukce domu smutku 

v Ostravě-Plesné” 

b) městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 100 tis.Kč na vybavení 2 krizových 

bytů v rámci projektu “Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” 

c) městskému obvodu Ostrava-Jih ve výši 100 tis.Kč na vybavení 2 krizových bytů v rámci 

projektu “Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” 

d) městskému obvodu Poruba ve výši 50 tis.Kč na vybavení 1 krizového bytu v rámci projektu 

“Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 90 tis.Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 

na § 1031, pol. 5169, ORJ 190 o 280 tis.Kč (E.1.) 

na § 3599, pol. 5139, ORJ 170 o 25 tis.Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 133, § 3639, pol. 5137, ÚZ 109517018, org. 86000000 o 136 tis.Kč 

                                                                                       org. 91000000 o 124 tis.Kč  

                                                              ÚZ 109117017, org. 86000000 o 24 tis.Kč 

                                                                                      org. 91000000 o 22 tis.Kč  

(C.6.) na ORJ 136, § 3412, pol. 5152, ÚZ 3412 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 3412 o 400 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 5171 o 900 tis.Kč      

na § 3639, pl. 5169, ORJ 300, org. 8141000001 o 61 tis.Kč (C.9.)  

- kapitálové výdaje 

na § 3412, pol. 6121, ORJ 230, org. 8200 o 249 tis.Kč (C.3.) 
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- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4234 o 90 tis.Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 524 o 1 952 tis.Kč (C.1.) 

                                                              org. 502 o 100 tis.Kč (C.2.) 

                                                              org. 504 o 100 tis.Kč (C.2.) 

                                                              org. 505 o 50 tis.Kč (C.2.) 

                                                    ÚZ 3500, org. 615 o 183 tis.Kč (C.7.) 

                                                    ÚZ 93, org. 507 o 2 533 tis.Kč (C.8.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3612, pol. 5171, ORJ 137 o 250 tis.Kč (C.2.) 

na § 3569, pol. 5138, ORJ 170 o 25 tis.Kč (C.4.) 

(C.6.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5152 o 300 tis.Kč 

                               § 3412, pol. 5154, ÚZ 3412 o 300 tis.Kč 

                               § 5311, pol. 5171 o 300 tis.Kč 

                               § 6211, pol. 5171 o 300 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5152 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5154 o 100 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 249 tis.Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 183 tis.Kč (C.7.) 

(C.8.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3162 o 83 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3129 o 1 266 tis.Kč 

                                                             org. 3192 o 84 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7289 o 600 tis.Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4297 o 500 tis.Kč 

s n i ž u j e  

- účelová rezerva pro městské obvody 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 120 o 1 952 tis.Kč (C.1.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 280 tis.Kč (E.1.) 

- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 
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na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3639 o 306 tis.Kč (C.5.) 

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3640 o 61 tis.Kč (C.9.) 

Městský obvod Plesná (C.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 524 o 1 952 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na I. a II. etapu “Rekonstrukce domu smutku v Ostravě-Plesné” 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 952 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502 o 100 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 100 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (C.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 504 o 100 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 100 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (C.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 505 o 50 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 50 tis.Kč 

Městské obvody dle bodu A.1. důvodové zprávy 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 

na pol. 4111, ÚZ 98193 celkem o 8 246 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5xxx, ÚZ 98193 celkem o 8 246 tis.Kč 

Městský obvod Proskovice (C.7.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 615 o 183 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3639, pol. 6130, ÚZ 3500 o 183 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.8.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507 o 2 533 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu chodníku podél ul. Rudná na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93             

o 2 533 tis.Kč 

  

3) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 36 
Kontrola plnění usnesení rady města za období červen, červenec a 
srpen 2016 
  
Usnesení číslo: 04946/RM1418/71 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole 

plnění usnesení rady města 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 04561/RM1418/66 ze dne 
30.8.2016 
 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 04561/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
3) doporučuje 

zastupitelstvu města rozhodnout o odejmutí 

b) pozemků: 

p.p.č. 455/3 - ostatní plocha, jiná plocha 
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p.p.č. 460/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p.p.č. 460/14 - ostatní plocha, zeleň 

p.p.č. 460/15 - ostatní plocha, zeleň 

p.p.č. 460/27 - ostatní plocha, zeleň 

p.p.č. 1626 - ostatní plocha, jiná plocha 

p.p.č. 438/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p.p.č. 739/40- ostatní plocha, jiná plocha 

p.p.č. 439/41- ostatní plocha, jiná plocha 

p.p.č. 439/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p.p.č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p.p.č. 1022/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava 

městskému obvodu Vítkovice za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu vydá s 

odejmutím souhlasné stanovisko 

  

2) Správné znění: 

  
3) doporučuje 

zastupitelstvu města rozhodnout o odejmutí 

b) pozemků: 

p.p.č. 455/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

p.p.č. 460/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p.p.č. 460/14 - ostatní plocha, zeleň 

p.p.č. 460/15 - ostatní plocha, zeleň 

p.p.č. 460/27 - ostatní plocha, zeleň 

p.p.č. 1626 - ostatní plocha, jiná plocha 

p.p.č. 438/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p.p.č. 439/40 - ostatní plocha, jiná plocha 

p.p.č. 439/41 - ostatní plocha, jiná plocha 

p.p.č. 439/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p.p.č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p.p.č. 1022/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava 

městskému obvodu Vítkovice za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu vydá s 

odejmutím souhlasné stanovisko 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 04585/RM1418/66 ze dne 
30.8.2016 
 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) Chybné znění: 

  
doporučuje 

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

- pozemek parc. č. 3606/25 

- pozemek parc. č. 3606/7 

 k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek parc. č. 2049/5 

- pozemek parc. č. 2062/4 

- pozemek parc. č. 2087/23 

- pozemek parc. č. 2087/24 

- pozemek parc. č. 2078/27 

 k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

- pozemek p.p.č. 497/29 

- pozemek p.p.č. 958/25 

- pozemek p.p.č. 958/26 

 k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

 nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek p.p.č. 958/27 

- pozemek p.p.č. 966/12 

 k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

 svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné 

stanovisko ke směně výše uvedených pozemků 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 68/72  

546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 659 93 390 

- pozemek parc. č. 2045/20 

 - pozemek parc. č. 2045/18 

 - pozemek parc. č. 2045/28 

 - pozemek parc. č. 2040/17 

 - pozemek parc. č. 2064/54 

 - pozemek parc. č. 2040/19 

 - pozemek parc. č. 1882/1 

 - pozemek parc. č. 1882/4 

 - pozemek parc. č. 1882/5 

 - pozemek parc. č. 1888/2 

 - pozemek parc. č. 1800/71 

 - pozemek parc. č. 1800/72 

 - pozemek parc. č. 1977/20 

 - pozemek parc. č. 1800/51 

 - pozemek parc. č. 1800/52 

 - pozemek parc. č. 1800/69 

 - pozemek parc. č. 1800/70 

 - pozemek parc. č. 1977/18 

 - pozemek parc. č. 1977/19 

 - pozemek parc. č. 1977/39 

 - pozemek parc. č. 1985/9 

 - pozemek parc. č. 3606/36 

 - pozemek parc. č. 2220/8 

 - pozemek parc. č. 2236/2 

 - pozemek parc. č. 2238/5 

 - pozemek parc. č. 2241/4 

 - pozemek parc. č. 2241/5 

 - pozemek parc. č. 2327/4 

 - pozemek parc. č. 3606/21 

 - pozemek parc. č. 3606/27 

 - pozemek parc. č. 3606/34 

 - pozemek parc. č. 4240/25 

 - pozemek parc. č. 4240/36 

 - pozemek parc. č. 1329/4 

 - pozemek parc. č. 1329/10 

 - pozemek parc. č. 1329/11 

 - pozemek parc. č. 2362/20 

 - pozemek parc. č. 2362/24 

 - pozemek parc. č. 2362/25 

 - pozemek parc. č. 2379/29 

 - pozemek parc. č. 2379/30 

 - pozemek parc. č. 1295/2 

 - pozemek parc. č. 2134/4 

 - pozemek parc. č. 4241/5 

 - pozemek parc. č. 4244/5 
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 - pozemek parc. č. 1324/5 

 - pozemek parc. č. 2264/22 

 - pozemek parc. č. 2329/1 

 k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 458/12 

 - pozemek p.p.č. 442/48 

- pozemek p.p.č. 958/22 

- pozemek p.p.č. 958/28 

- pozemek p.p.č. 1066/1 

 k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 161/20 

- pozemek p.p.č. 161/21 

- pozemek p.p.č. 161/23 

- pozemek p.p.č.  161/24 

- pozemek p.p.č. 161/26 

- pozemek p.p. č. 161/30 

- pozemek p.p.č. 163/4 

- pozemek p.p.č. 168/59 

- pozemek p.p.č. 168/61 

- pozemek p.p.č. 168/62 

- pozemek p.p.č. 168/63 

- pozemek p.p.č. 168/64 

- pozemek p.p.č. 172/5 

- pozemek p.p.č. 487/4 

- pozemek p.p.č. 1065 

 k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 355/71 

 k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

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

  

2) Správné znění: 

  
doporučuje 

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit pozemky 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
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- pozemek parc. č. 3606/25 

- pozemek parc. č. 3606/7 

 k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek parc. č. 2049/5 

- pozemek parc. č. 2062/4 

- pozemek parc. č. 2087/23 

- pozemek parc. č. 2087/24 

- pozemek parc. č. 2087/27 

 k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

- pozemek p.p.č. 497/29 

- pozemek p.p.č. 958/25 

- pozemek p.p.č. 958/26 

 k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

 nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek p.p.č. 958/27 

- pozemek p.p.č. 966/12 

 k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

 svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné 

stanovisko ke směně výše uvedených pozemků 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 
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- pozemek parc. č. 2045/20 

 - pozemek parc. č. 2045/18 

 - pozemek parc. č. 2045/28 

 - pozemek parc. č. 2040/17 

 - pozemek parc. č. 2064/54 

 - pozemek parc. č. 2040/19 

 - pozemek parc. č. 1882/1 

 - pozemek parc. č. 1882/4 

 - pozemek parc. č. 1882/5 
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 - pozemek parc. č. 1888/2 

 - pozemek parc. č. 1800/71 

 - pozemek parc. č. 1800/72 

 - pozemek parc. č. 1977/20 

 - pozemek parc. č. 1800/51 

 - pozemek parc. č. 1800/52 

 - pozemek parc. č. 1800/69 

 - pozemek parc. č. 1800/70 

 - pozemek parc. č. 1977/18 

 - pozemek parc. č. 1977/19 

 - pozemek parc. č. 1977/39 

 - pozemek parc. č. 1985/9 

 - pozemek parc. č. 3606/36 

 - pozemek parc. č. 2220/8 

 - pozemek parc. č. 2236/2 

 - pozemek parc. č. 2238/5 

 - pozemek parc. č. 2241/4 

 - pozemek parc. č. 2241/5 

 - pozemek parc. č. 2327/4 

 - pozemek parc. č. 3606/21 

 - pozemek parc. č. 3606/27 

 - pozemek parc. č. 3606/34 

 - pozemek parc. č. 4240/25 

 - pozemek parc. č. 4240/36 

 - pozemek parc. č. 1329/4 

 - pozemek parc. č. 1329/10 

 - pozemek parc. č. 1329/11 

 - pozemek parc. č. 2362/20 

 - pozemek parc. č. 2362/24 

 - pozemek parc. č. 2362/25 

 - pozemek parc. č. 2379/29 

 - pozemek parc. č. 2379/30 

 - pozemek parc. č. 1295/2 

 - pozemek parc. č. 2134/4 

 - pozemek parc. č. 4241/5 

 - pozemek parc. č. 4244/5 

 - pozemek parc. č. 1324/5 

 - pozemek parc. č. 2264/22 

 - pozemek parc. č. 2329/1 

 k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 458/12 

 - pozemek p.p.č. 442/48 

- pozemek p.p.č. 958/22 

- pozemek p.p.č. 958/28 

- pozemek p.p.č. 1066/1 

 k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
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- pozemek p.p.č. 161/20 

- pozemek p.p.č. 161/21 

- pozemek p.p.č. 161/23 

- pozemek p.p.č.  161/24 

- pozemek p.p.č. 161/26 

- pozemek p.p. č. 161/30 

- pozemek p.p.č. 163/4 

- pozemek p.p.č. 168/59 

- pozemek p.p.č. 168/61 

- pozemek p.p.č. 168/62 

- pozemek p.p.č. 168/63 

- pozemek p.p.č. 168/64 

- pozemek p.p.č. 172/5 

- pozemek p.p.č. 487/4 

- pozemek p.p.č. 1065 

 k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 355/71 

 k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

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

  

 
  
 
 


