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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 12.09.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

07213/RM1418/102 RM_M 0 Schválení programu 102. schůze rady města 

konané dne 12.09.2017 

35 

07214/RM1418/102 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

07215/RM1418/102 RM_M 32 Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu 

„Kulturní aktivity“ na projekt „CIRKULUM – 

mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního 

divadla“ 

50 

07216/RM1418/102 RM_M 33 Zámecký park v rámci Nadace Proměny Karla 

Komárka 

50 

07217/RM1418/102 RM_M 7 Návrh na schválení zahraničních pracovních cest 

Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 

Ostrava, p.o. do Holandska (Emmen) ve dnech 

18.-24.9.2017 a SRN (Berlín) ve dnech 

14.-20.10.2017 

01 

07218/RM1418/102 RM_M 9 Přehled písemností adresovaných radě města         

a zastupitelstvu města za období od 01.04.2017  

do 06.09.2017 

28 

07219/RM1418/102 RM_M 44 Návrh změny stanov a odvolání členů dozorčí 

rady v obchodní společnosti Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a.s. 

28 

07220/RM1418/102 RM_MZP 1 Stížnost na nečinnost Magistrátu města Ostravy  

ve věci porušování uzavřených Dohod            

o poskytnutí účelové dotace na ekologickou 

přestavbu systému ohřevu vody a vytápění 

rodinných domů tuhými palivy z roku 1994          

a podnět k prošetření dosavadních stížností v dané 

věci adresovaných odboru financí a rozpočtu jako 

pověřenému odboru na straně poskytovatele 

ekologické dotace 

02 

07221/RM1418/102 RM_M 37 ITI ostravské aglomerace - výzvy nositele ITI            

k předkládání projektových záměrů 

38 

07222/RM1418/102 RM_M 45 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Zpřístupnění Odry a Olše“ a souhlas            

s uzavřením “Dohody o spolupráci na projektu 

realizovaného z prostředků programu Interreg 

V-A Česká republika - Polsko” 

38 

07223/RM1418/102 RM_M 46 Výzva k podání nabídek na využití rozvojového 

území Hrušov 

38 

07224/RM1418/102 RM_M 1 Informativní materiál o vývoji platů v Městské 

nemocnici Ostrava, příspěvková organizace 

40 

07225/RM1418/102 RM_M 31 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na 

provoz na rok 2017 organizaci PLATO Ostrava, 

p.o. 

42 
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07226/RM1418/102 RM_M 29 Dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace 

42 

07227/RM1418/102 RM_M 30 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové 

organizaci, na obnovu výpočetní techniky 

42 

07228/RM1418/102 RM_M 3 Návrh na vyhlášení výběrového řízení            

na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté   

i víceleté projekty v oblasti kultury pro léta 2018 - 

2020 

87 

07229/RM1418/102 RM_M 40 Žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s.            

o navýšení neinvestiční účelové dotace a rozšíření 

účelu použití 

87 

07230/RM1418/102 RM_M 4 Program na poskytování peněžních prostředků            

z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 

včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti 

87 

07231/RM1418/102 RM_M 10 Návrh na poskytnutí mimořádných dotací             

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 

2017 - 2018 v oblasti sportu 

60 

07232/RM1418/102 RM_M 11 Programy na podporu sportu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2018 

91 

07233/RM1418/102 RM_M 38 Návrh Programu zejména na podporu vzdělávání  

a talentmanagementu v oblasti technických           

a přírodních věd na území statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 

91 

07234/RM1418/102 RM_M 42 Memorandum o vzájemné spolupráci              

k rekonstrukci stadionu Bazaly a vybudování 

“Klubové akademie Ostravy” 

91 

07235/RM1418/102 RM_M 39 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků 

z rozpočtu statutárního města Ostravy             

na vzdělávání a talentmanagement v oblasti 

technických a přírodních věd na území SMO pro 

rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo výběrového 

řízení 

91 

07236/RM1418/102 RM_M 43 Žádosti společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.,  

o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

45 

07237/RM1418/102 RM_M 36 Návrh na změnu usnesení č. 1737/ZM1418/27           

ze dne 21. 6. 2017 - Návrh na uzavření smlouvy  

o uzavření budoucí darovací smlouvy, 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci a dohody o podmíněném 

prominutí dluhu k nemovitým věcem v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

07238/RM1418/102 RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby 

pro Ostravské komunikace a.s. 

08 

07239/RM1418/102 RM_M 14 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy pro městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz 

08 
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07240/RM1418/102 RM_M 15 Předchozí souhlas rady města s prodejem 

nemovitého majetku městským obvodem 

Ostrava-Jih 

08 

07241/RM1418/102 RM_M 16 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě          

o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku 

S4-Investment, s.r.o. pro budoucího oprávněného 

statutární město Ostrava 

08 

07242/RM1418/102 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene s OVANET a.s., Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. 

08 

07243/RM1418/102 RM_M 18 Návrh na zrušení bodu 5) usnesení RM           

č. 04572/RM1418/66 ze dne 30. 8. 2016 a návrh 

na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti           

k pozemkům ve vlastnictví SMO pro společnost 

Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o. 

08 

07244/RM1418/102 RM_M 19 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku  

v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

08 

07245/RM1418/102 RM_M 20 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 

pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava  

s fyzickou osobou 

08 

07246/RM1418/102 RM_M 21 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci    

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

07247/RM1418/102 RM_M 22 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků 

včetně budovy č.p.1674 v k.ú. Moravská Ostrava 

08 

07248/RM1418/102 RM_M 23 Návrh koupit stavbu garáže v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

07249/RM1418/102 RM_M 24 Návrh přijmout darem pozemky k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská) 

08 

07250/RM1418/102 RM_M 25 Návrh na záměr města prodat nemovité věci           

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, lokalita 

ulic Plzeňská a Pavlovova 

08 

07251/RM1418/102 RM_M 26 Předchozí souhlas rady města k prodeji 

nemovitých věcí svěřených městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky a městskému obvodu 

Ostrava - Jih 

08 

07252/RM1418/102 RM_M 41 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody           

o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku 

parc. č. 1372/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

07253/RM1418/102 RM_M 35 Návrh koupit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. Českobratrská) 

08 

07254/RM1418/102 RM_M 2 Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru magistrátu v rámci akce 

,,Hasičská zbrojnice Pustkovec´´. 

05 

07255/RM1418/102 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul.             

U Dvoru”, poř. č. 163/2017 

05 
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07256/RM1418/102 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace             

ul. Komarovova”, poř. č. 164/2017 

05 

07257/RM1418/102 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Demolice výrobně skladovacích 

objektů”, poř. č. 166/2017 

05 

07258/RM1418/102 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace              

ul. Helákova”, poř. č. 162/2017 

05 

07259/RM1418/102 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

“Doplnění VO oblast Drážní” 

05 

07260/RM1418/102 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Využití řek Ostravice, Odry            

a Opavy pro sportovní plavbu - IZ”, poř.              

č. 151/2017 

05 

07261/RM1418/102 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Veřejný prostor mezi KB a býv. 

bankou UNION, ul. Nádražní”, poř. č. 154/2017 

05 

07262/RM1418/102 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Nové Lauby - stavební práce 

pro zjišťovací archeologický výzkum”, poř.               

č. 200/2017 

05 

07263/RM1418/102 RM_M 6 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města. 

89 

07264/RM1418/102 RM_M 34 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace              

na zachování a obnovu kulturní památky              

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2017 

89 

07265/RM1418/102 RM_M 5 Změna členů odborné pracovní skupiny rady 

města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN 

ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, 

dodržování pravidel zavedeného systému a jeho 

další zlepšování 

80 

07266/RM1418/102 RM_M 27 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

07267/RM1418/102 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Rozšíření závorového systému 

parkoviště - Smetanovo náměstí”, poř. č. 174/2017 

09 

  
Materiály, které byly staženy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_M 28 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ 

05 

  RM_M 12 Návrh na vydání souhlasu s realizací stavby 

“Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě - 

Mariánských Horách” 

08 

  RM_M 8 Návrh na poskytnutí peněžitého příspěvku ve výši 

100.000 Kč na obnovu dřevěného kostela Božího 

Těla v Gutech, (zničeného požárem 2. 8. 2017)   

na účet veřejné sbírky, kterou koná město Třinec 

01 
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RM_M 0 
Schválení programu 102. schůze rady města konané dne 12.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07213/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 102. schůze rady města konané dne 12.09.2017 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 07214/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
28 

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

  
1) určuje 

  
a souhlasí s aktualizací motivačního systému odměňování členů TOP managementu obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. pro období ode dne 1. 9. 2017 v rozsahu dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
členům představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. XXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX X XXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXX dodatky ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX členu představenstva obchodní společnosti Dopravní 

podnik Ostrava a.s., smlouvu o výkonu funkce člena představenstva dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu s účinností ode dne 26. 9. 2017 
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4) schvaluje 

  
XXXX XXXXX XXXXXXXX, členu představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s., smlouvu o výkonu funkce člena představenstva dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 32 
Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu „Kulturní aktivity“            
na projekt „CIRKULUM – mezinárodní festival nového cirkusu a 
pouličního divadla“ 
  
Usnesení číslo: 07215/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „CIRKULUM – mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního 

divadla“ ke spolufinancování z Ministerstva kultury 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci na projekt „CIRKULUM – mezinárodní festival nového cirkusu    

a pouličního divadla“ v rámci programu Kulturní aktivity vyhlášeného Ministerstvem kultury 

  

3) žádá 

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

bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami stanovenými Ministerstvem kultury            

k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Kulturní aktivity v případě, že zastupitelstvo 

městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 02.10.2017 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
4) žádá 

  
městský obvod Poruba o zajištění financování projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2017 

 starosta městského obvodu Poruba 
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RM_M 33 
Zámecký park v rámci Nadace Proměny Karla Komárka 
  
Usnesení číslo: 07216/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05647/RM1418/82 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
smluvní rámec grantového projektu Zámecký park uvedený v příloze č. 1 předloženého 

materiálu a základní podmínky poskytnutí nadační podpory uvedenými v příloze č. 2 

předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu Zámecký park financování projektu v celkové výši 54 000 tis. 

Kč, z toho spolufinancování projektu v celkové výši 14 000 tis. Kč včetně DPH: 

-  v roce  2017 na zajištění spolufinancování celkem  3 000 tis. Kč včetně DPH, 

-  v roce  2018 na zajištění spolufinancování celkem 3 000 tis. Kč včetně DPH, 

-  v roce  2019 na zajištění spolufinancování celkem 3 000 tis. Kč včetně DPH, 

-  v roce  2020 na zajištění spolufinancování celkem 3 000 tis. Kč včetně DPH, 

-  v roce  2021 na zajištění spolufinancování celkem 2 000 tis. Kč včetně DPH 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba o zajištění spolufinancování projektu Zámecký park v rámci specifikace 

nároků na rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2018 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2017 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
4) žádá 

  
městský obvod Poruba o zajištění spolufinancování projektu Zámecký park v rámci specifikace 

nároků na rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2019 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
5) žádá 

  
městský obvod Poruba o zajištění spolufinancování projektu Zámecký park v rámci specifikace 
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nároků na rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2020 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2019 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
6) žádá 

  
městský obvod Poruba o zajištění spolufinancování projektu Zámecký park v rámci specifikace 

nároků na rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2021 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2020 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 7 
Návrh na schválení zahraničních pracovních cest Ing. Petra Čolase, 
ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Holandska (Emmen)           
ve dnech 18.-24.9.2017 a SRN (Berlín) ve dnech 14.-20.10.2017 
  
Usnesení číslo: 07217/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční   pracovní   cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o.            

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

za účelem účasti na mezinárodních konferencích 

  

2) ukládá 

  
řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

předložit radě města zprávy o výsledku zahraničních pracovních cest dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 07.11.2017 

 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 9 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města  
za období od 01.04.2017 do 06.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07218/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 

od 01.04.2017 do  06.09.2017 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

tajemníkovi Ing. Břetislavu Gibasovi 

vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Renata Gembíková, T: 15.10.2017 

 vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 15.10.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 15.10.2017 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.10.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 15.10.2017 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 44 
Návrh změny stanov a odvolání členů dozorčí rady v obchodní 
společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07219/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 02565/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit změnu stanov obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., 

se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout odvolání ................, ..................., .................. z funkce člena dozorčí rady obchodní 

společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 

Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit delegovanému zástupci statutárního města Ostrava na valné hromadě obchodní 

společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 

Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631 hlasovat dle bodů 1), 2) tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  
Ing. Tomáši Macurovi, MBA, primátorovi 

předložit body 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_MZP 1 
Stížnost na nečinnost Magistrátu města Ostravy ve věci porušování 
uzavřených Dohod o poskytnutí účelové dotace na ekologickou 
přestavbu systému ohřevu vody a vytápění rodinných domů tuhými 
palivy z roku 1994 a podnět k prošetření dosavadních stížností v dané 
věci adresovaných odboru financí a rozpočtu jako pověřenému odboru 
na straně poskytovatele ekologické dotace 
  
Usnesení číslo: 07220/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
stížnost pana Ing. I.T. na nečinnost Magistrátu města Ostravy ve věci porušování uzavřených 

Dohod o poskytnutí účelové dotace na ekologickou přestavbu systému ohřevu vody a vytápění 
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rodinných domů tuhými palivy z roku 1994 a podnět k prošetření dosavadních stížností v dané 

věci adresovaných odboru financí a rozpočtu jako pověřenému odboru na straně poskytovatele 

ekologické dotace 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi stěžovateli dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
ITI ostravské aglomerace - výzvy nositele ITI k předkládání 
projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 07221/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy pro vyhlášení 11. výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.1.2 ITI 

ostravské aglomerace “Zvýšit počet a podpořit růst malých a středních firem” ve vazbě             

na výzvu č. 01_17_139 Řídícího orgánu OP PIK “Technologie pro Integrované územní 

investice (ostravská aglomerace)”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
text výzvy pro vyhlášení 12. výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.3 ITI 

ostravské aglomerace “Rozvoj inteligentních dopravních systémů” ve vazbě na výzvu č. 40 

Řídícího orgánu OPD “ITS ve městech - projekty v rámci ITI a IPRÚ”, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit 11. výzvu k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.1.2 ITI ostravské 

aglomerace “Zvýšit počet a podpořit růst malých a středních firem” ve vazbě na výzvu                

č. 01_17_139 Řídícího orgánu OP PIK “Technologie pro Integrované územní investice 

(ostravská aglomerace)”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a vyhlásit 12. výzvu k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.3 ITI ostravské 

aglomerace “Rozvoj inteligentních dopravních systémů” ve vazbě na výzvu č. 40 Řídícího 

orgánu OPD “ITS ve městech - projekty v rámci ITI a IPRÚ”, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 13.09.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 45 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Zpřístupnění 
Odry a Olše“ a souhlas s uzavřením “Dohody o spolupráci na projektu 
realizovaného z prostředků programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko” 
  
Usnesení číslo: 07222/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 02559/17 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Zpřístupnění Odry a Olše”                 

ke spolufinancování z programu Interreg V - A Česká republika - Polsko”, prioritní osy 

2 ”Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti”  

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

jako nositeli projektu zajistit ve spolupráci s vedoucím partnerem projektu - městem Bohumín 

veškeré úkony související s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci včetně jejich 

příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy pro individuální 

projekty - prioritní osy 2 v rámci “Programu Interreg V - A Česká republika - Polsko”  

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) souhlasí 

  
s uzavřením “Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg 

V-A Česká republika - Polsko” v rámci projektu s názvem “Zpřístupnění Odry a Olše” dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 8 821 tis. Kč 

- v roce 2018 
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na zajištění předfinancování projektu ve výši 300 tis. Kč 

- v roce 2019 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 8 521 tis. Kč, přičemž v obou částkách je 

obsaženo spolufinancování ve výši 1 324 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  
6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu 

Interreg V - A Česká republika - Polsko” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v rámci 

projektu “Zpřístupnění Odry a Olše” 

  

7) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 6) tohoto usnesení k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 46 
Výzva k podání nabídek na využití rozvojového území Hrušov 
  
Usnesení číslo: 07223/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1014 03253/11 
k materiálu č. BJ1418 02571/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

vyzvat zájemce o realizaci investičního záměru v ploše rozvojové zóny Hrušov k podání 

nabídek na základě a v souladu s výzvou, která tvoří přílohu č.1 předloženého materiálu, 

přičemž výzva bude zveřejněna po celou dobu podání nabídek 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje zajistil 

zveřejnění výzvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) rozhodla 

  
o započtení souvisejících nákladů  na zpracování projektových dokumentací a prací spojených 

s přípravou  revitalizace území rozvojové zóny Hrušov ve výši 17 141 884,85 Kč dle přílohy 

č.2 předloženého materiálu do cenové nabídky (Nc) v rámci výzvy, jenž je přílohou č.1 

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

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

a náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 1 
Informativní materiál o vývoji platů v Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 07224/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
40 
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k materiálu č. BJ1418 02525/17 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
 informativní materiál o vývoji platů v Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit informativní materiál o vývoji platů v Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 

organizace, na vědomí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 31 
Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2017 
organizaci PLATO Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 07225/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2017 organizaci PLATO Ostrava, 

příspěvková  organizace, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO: 71294538, o 261 tis. Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3315, pol. 5331, ÚZ 1355, org. 4250   o 261 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355                    o 261 tis. Kč 
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3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

PLATU Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO: 71294538,   o 261 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 navýšení neinvestičního 

příspěvku na provoz organizaci 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace,   o  522 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 29 
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Knihovna města 
Ostravy, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 07226/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 02579/17 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková 

organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586, uvedený v příloze 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Knihovna města Ostravy, 

příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava,                          

IČO: 00097586, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 30 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Knihovně 
města Ostravy, příspěvkové organizaci, na obnovu výpočetní techniky 
  
Usnesení číslo: 07227/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové 

organizaci, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586, ve výši 900 tis. Kč 

na obnovu výpočetní techniky dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j e 

neinvestiční příspěvek na ORJ 160 

na § 3314, pol. 5331, ÚZ 1355, org. 4214  o 900 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355                   o 900 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, 

IČO: 00097586,   o 900 tis. Kč 

  

 
RM_M 3 
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních 
prostředků na jednoleté i víceleté projekty v oblasti kultury pro léta 
2018 - 2020 
  
Usnesení číslo: 07228/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 02517/17 
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté  i 

víceleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro léta 2018 - 

2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

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

20.09.2017 k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 40 
Žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s. o navýšení neinvestiční 
účelové dotace a rozšíření účelu použití 
  
Usnesení číslo: 07229/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
87 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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k materiálu č. BJ1418 02557/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení poskytnuté neinvestiční účelové dotace a o rozšíření účelu dotace 

poskytnuté společnosti Ostravské výstavy, a.s., IČO: 253 99 471, se sídlem Černá louka 3235, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, na realizaci projektu „Částečné krytí provozních           

a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2017“ dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu a o uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ze dne 02.01.2017 ev.                   

č. 3299/2016/KVA, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.06.2017, ev. č. 3299D1/2017/KVA, 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v bodě 1) tohoto 

usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu“ 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 2141, pol. 5213         o 2.850 tis. Kč 

na § 2141, pol. 5213, ÚZ 1355   o 206 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901         o 2.850 tis. Kč 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355  o 206 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2018 na realizaci projektu „Částečné 

krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2018“ navýšení neinvestiční 

dotace poskytnuté 

společnosti Ostravské výstavy, a.s., IČO: 253 99 471, o 7.334 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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20.09.2017 ke schválení a rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 4 
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2018 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti 
  
Usnesení číslo: 07230/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 02552/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

na rok 2018 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti  dle příloh č. 1 až 9 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení dle přílohy č. 10 předloženého materiálu           

a rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi, náměstkovi primátora                     

Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. a náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi předložit 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 10 
Návrh na poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro období 2017 - 2018 v oblasti sportu 
  
Usnesení číslo: 07231/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 02510/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

období 2017 - 2018 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 mimořádných dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

období 2017 - 2018 v oblasti sportu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 15 000 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o 15 750 tis. Kč 

zvyšují 

investiční transfery 

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7104, ORJ 161 o 2 350 tis. Kč 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 25 650 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161 o 2 750 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

města na jeho jednání 20.9.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 11 
Programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy  
pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 07232/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 02544/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018          

v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

b) schválit návrh vzorové smlouvy, která je přílohou programů na podporu sportu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2018 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

c) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků              

z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v oblastech Tělovýchova a sport            

a Vrcholový sport dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2018 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

20.9.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 38 
Návrh Programu zejména na podporu vzdělávání a talentmanagementu 
v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města 
Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 
  
Usnesení číslo: 07233/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 02542/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit návrh Programu zejména na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti 

technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 

2019 dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu zejména na podporu vzdělávání          

a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení Programu zejména na podporu vzdělávání           

a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit návrhy dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

20.09.2017 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 42 
Memorandum o vzájemné spolupráci k rekonstrukci stadionu Bazaly        
a vybudování “Klubové akademie Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 07234/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 02563/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
rozhodnout o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci za účelem rekonstrukce stadionu 

Bazaly a zřízení “Klubové akademie Ostravy” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstku primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

20. 09. 2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 39 
Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti 
technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 
2018 - 2. kolo výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 07235/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 02554/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o  poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2017 a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle 
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Přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové výši  5 028 tis. Kč 

b) rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2017 a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle 

Přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům 

uvedeny v předloženém materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo  v oblasti vzdělávání         

a talentmanagementu mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 

1) písm. a) tohoto usnesení a Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

b) rozhodnout o zaslání sdělení o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo  v oblasti vzdělávání a talentmanagementu 

subjektům dle bodu 1) písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140                     o 5.028 tis. Kč 

zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o 1.817 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o 2.307 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o    192 tis. Kč 

 investiční transfery 

na § 3299, pol. 6313, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o      712 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

20.09.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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5) rozhodla 

  
a) o poskytnutí účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017               

a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým 

organizacím zřizovaným statutárním městem a městskými obvody dle Přílohy č. 5 

předloženého materiálu v celkové výši 4 443 tis. Kč 

b) o neposkytnutí účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017           

a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým 

organizacím zřizovaným statutárním městem a městskými obvody dle Přílohy č. 6 z důvodů, 

které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v předloženém materiálu  

  

6) rozhodla 

  
a) o zaslání Sdělení o poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 

a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým 

organizacím dle bodu 5) písm. a) tohoto usnesení a Přílohy č. 5 a Přílohy č. 7 předloženého 

materiálu 

b) o zaslání Sdělení o neposkytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2017 a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým 

organizacím dle bodu 5) písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 6 a Přílohy č. 8 předloženého 

materiálu 

  

7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140                      o  4.443  tis. Kč 

zvyšují 

neinvestiční příspěvky 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   3.393 tis. Kč 

investiční příspěvky 

na § 3299, pol. 6351, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   1.050 tis. Kč   

  

8) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 43 
Žádosti společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelových 
dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07236/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 02566/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí  účelové dotace max. ve výši 9 792 tis. Kč obchodní společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30  Ostrava-Zábřeh,             

IČO 25911368,   na Zajištění technických potřeb pro konání Kontinentálního poháru v atletice 

Ostrava 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy           

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 

Ostravou a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135,           

700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 2591368, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí  účelové dotace max. ve výši 19 268 tis. Kč obchodní společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30  Ostrava-Zábřeh,                     

IČO 25911368, na Stavební úpravy OSTRAVAR ARÉNY  dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostravou a obchodní společností 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30  Ostrava-Zábřeh,                

IČO 2591368, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí  účelové dotace max. ve výši 18 000 tis. Kč obchodní společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30  Ostrava-Zábřeh,               

IČO 25911368, na Stavební úpravy Městského stadionu  dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostravou a obchodní společností 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30  Ostrava-Zábřeh,              

IČO 2591368, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zapracovat do návrhu kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

rok 2018 částku max. 25 500 tis. Kč a pro rok 2019 částku max. 11 768 tis. Kč, do návrhu 

běžného rozpočtu  statutárního města Ostravy pro rok 2018 částku max. 9 792 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimírovi Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 36 
Návrh na změnu usnesení č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017 - Návrh 
na uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy, 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci            
a dohody o podmíněném prominutí dluhu k nemovitým věcem v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07237/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02527/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou usnesení zastupitelstva města  č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, bod 1)  tak, 

že se příloha č. 3 usnesení zastupitelstva města č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, bod 

1) nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se změnou usnesení zastupitelstva města  č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, bod 2)  tak, 

že se mění  datum splátek  spojených s přípravou projektu z 30. 9. 2017 na 30. 10. 2017 a z 30. 

3. 2018 na 28. 2. 2018, a dále tak, že se příloha č. 4  zastupitelstva města č. 1737/ZM1418/27 

ze dne 21. 6. 2017, bod 2) nahrazuje novou přílohou č. 3 předloženého materiálu   

  

3) souhlasí 
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se změnou usnesení zastupitelstva města č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, bod 4)  tak, 

že se příloha č. 5 zastupitelstva města č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017,                       

bod 4)  nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 4 předloženého 

materiálu  

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby pro Ostravské 
komunikace a.s. 
  
Usnesení číslo: 07238/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro územní souhlas 

- s umístěním a realizací optického kabelového vedení a napájecího kabelového vedení v/na 

budově č. p. 3139, obč. vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1893/3 - zastavěná 

plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- s umístěním a realizací podzemního optického kabelového vedení, podzemního datového 

kabelového vedení a napájecích kabelů pro parkovací zařízení, vjezdových a výjezdových 

stojanů a závor, automatických pokladen, kamer a dalších obslužných systémů parkoviště na 

pozemku parc. č. 1960/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, 

vše v rámci stavby parkovacího systému označené jako “Parkoviště Galerie Plato”, jejímž 
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investorem je: 

Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 25396544 

v rozsahu podle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy pro 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 07239/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 

Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory - malá tělocvična, šatny, 

odpočinkové místnosti a kabinet správce v budově č. p. 1217, občanská vybavenost umístěná 

na pozemku parc.č. 1522, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava            

(ul. Nádražní) 

se spolkem 

BOXING OSTRAVA, z.s. 

se sídlem: Hladnovská 259/128 

712 00 Ostrava 

IČO: 227 19 423 

za účelem zřízení a provozování boxerské akademie, na dobu určitou do 30. 6. 2026 a to          

v souladu s článkem 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
RM_M 15 
Předchozí souhlas rady města s prodejem nemovitého majetku 
městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 07240/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-Jih, v souladu 
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s čl. 7 odst. (3) písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném 

znění, a to: 

a) jednotlivé podíly pozemku p.č.st. 3056 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu 

b) jednotlivé podíly pozemku parc.č. 793/155 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) jednotlivé podíly pozemku parc.č. 719 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

d) jednotlivé podíly pozemku p.č.st. 3115 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

e) jednotlivé podíly pozemku parc.č. 721 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 5 předloženého materiálu 

f) jednotlivé podíly pozemku parc.č. 746 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 6 předloženého materiálu 

g) jednotlivé podíly pozemku parc.č. 720 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 7 předloženého materiálu 

h) jednotlivé podíly pozemku parc. č. 756 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 8 předloženého materiálu 

i) jednotlivé podíly pozemku parc.č. 759 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 9 předloženého materiálu 

j) jednotlivé podíly pozemku parc.č. 740/30 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 10 předloženého materiálu 

k) jednotlivé podíly pozemků parc.č. 793/39 a parc.č. 793/42 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti          
s vlastníkem pozemku S4-Investment, s.r.o. pro budoucího 
oprávněného statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07241/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
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inženýrské sítě kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 ks sloupů veřejného osvětlení 

k pozemku: 

- parc. č. 1012/8 - orná půda v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, s vlastníkem: 

S4-Investment, s.r.o. 

se sídlem U panelárny 573/3, Chválkovice, 779 00  Olomouc, IČO 268 45 547 

 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene s OVANET a.s., Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 07242/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

parc. č. 2393/39 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2395 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4426/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4426/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4428/7 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 4430/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4430/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4430/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4430/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4430/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

parc. č. 1073/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4429/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

v rámci stavby “Přeložení nadzemních tras: TRASA A: 3. část: úsek - Provozní x točna 

Martinov” 
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2) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem 

pozemků: 

parc. č. 2393/39 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2395 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4426/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4426/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4428/7 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 4430/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4430/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4430/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4430/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4430/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

parc. č. 1073/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4429/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku: 

parc. č. 5608/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

v rámci stavby “RVDSL1804_M_T_OSHK56-OSHK1HR_OK” 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

parc. č. 5608/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím 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. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na zrušení bodu 5) usnesení RM č. 04572/RM1418/66 ze dne            
30. 8. 2016 a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti              
k pozemkům ve vlastnictví SMO pro společnost Vector Parks Ostrava 
(Mošnov) s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07243/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
bod 5) usnesení č. 04572/RM1418/66 ze dne 30. 8. 2016 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti kanalizace dešťové 

- stoka DD 3.1 (DN 300), vodovodního řadu DN 200, kanalizace splaškové - stoka F.1 

(DN250) a kanalizace dešťové (výtlak DN 150)  k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 1126 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1128 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

parc. č. 1129/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1129/6 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1129/7 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1129/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1129/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1129/19 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1557/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1557/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1557/6 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1558/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1558/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1559/4 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé, 

parc. č. 1559/5 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé, 

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

p. p. č. 1356/5 - trvalý travní porost, 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
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s oprávněným: 

Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o. 

se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO 047 66 181 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07244/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.          

č. 575/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

(ul. Kaminského), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 20 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku v k. ú. Dubina          
u Ostravy, obec Ostrava s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 07245/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu a dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku            

ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 170, ost. plocha - jiná plocha  o celkové 

výměře 40 m2, a to část označenou v situačním snímku jako “A” o výměře 16 m2 a část 

označenou v situačním snímku jako “B” o výměře 24 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava (ul. Cholevova) 

s 

XXXXXX XXXXXXXXXXX rok narození XXXX 

bydlištěm: XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX Ostrava 

za účelem umístění a provozování předzahrádky na předmětu nájmu u cukrárny - kavárny 
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umístěné v objektu bydlení bez čp/če na pozemku parc.č. 1635/2, zast. plocha a nádvoří v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava, za nájemné ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 4 400,- Kč/ročně, na dobu 

neurčitou, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 21 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07246/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02562/17 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 4316/8 

- pozemek parc.č. 4316/9 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků včetně budovy 
č.p.1674 v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07247/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce  pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava - parc. č. 2640/37, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1674          

na ul. 28.  října č.or. 131, pozemku parc. č. 2640/17, ostatní plocha, zeleň, pozemku 

parc. č. 2640/18, ostatní plocha, zeleň a pozemku parc. č. 2640/24, ostatní  plocha, ostatní 

komunikace  
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se žadatelem obchodní společností Kamera Oko s.r.o. IČO: 24728284 se sídlem Vítězné 

náměstí 774/14, 160 00 Praha, Bubeneč 

za účelem uspořádání akce “9. ročníku mezinárodního kameramanského festivalu Ostrava 

Kamera OKO” 

na dobu určitou, od 18.9.2017 do 29.9.2017, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Návrh koupit stavbu garáže v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07248/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02568/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit  

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

obec Ostrava 

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

IČO 273 71 344 

za  kupní cenu ve výši 1,- Kč 

a zahájit jednání o uzavření příslušné smlouvy 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh přijmout darem pozemky k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(ul. Českobratrská) 
  

(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. 

Strana 39/53  
  

Usnesení číslo: 07249/RM1418/102 
  
k materiálu č. BJ1418 02567/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 3566/16 

- pozemek parc. č. 3566/17 

- pozemek parc. č. 3566/18 

- část pozemku parc. č. 3566/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu č. 5703 – 38/2017 označena jako pozemek parc. č. 3566/24 

- část pozemku parc. č. 3566/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu č. 5703 – 38/2017 označena jako pozemek parc. č. 3566/25 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava,              

IČO 708 90 692, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 

organizací, IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, lokalita ulic Plzeňská a Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 07250/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02564/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p.č.st. 3487/5, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, včetně příslušenství (přípojka 
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vody, přípojka kanalizace a přípojka NN) 

a 

pozemek p.č.st. 3485, jehož součástí je stavba čp. 2625, jiná stavba, včetně příslušenství 

(přípojka vody, přípojka kanalizace, přípojka NN a přípojka dálkového tepla) 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih 

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

  

2) vydává 

  
městskému obvodu Ostrava-Jih předchozí souhlas se zřízením smluvního předkupního práva  

k nemovitým věcem uvedeným v bodu 1) tohoto návrhu usnesení ve prospěch města jako 

oprávněného z předkupního práva 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky a městskému obvodu 
Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 07251/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitých věcí dle čl. 7, odst.(3), písm. a), obecně závazné 

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

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky a městskému obvodu Ostrava - Jih, dle 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o úhradě za bezesmluvní 
užívání části pozemku parc. č. 1372/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 07252/RM1418/102 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu a dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání 

části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1372/1, ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 20m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s žadatelem 

Lukášem Sargánkem, DiS.,  IČO: 06016502 se sídlem U Zborůvky 445/3a, 736 01 

Havířov-Bludovice 

za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky u kavárny “YOLO COFFEE” umístěné 

v objektu na ul. 30 dubna 3128/2b, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

za nájemné ve výši 136,- Kč/m2 /rok, tj. 2. 720,- Kč/rok, na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 35 
Návrh koupit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava            
(ul. Českobratrská) 
  
Usnesení číslo: 07253/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02569/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k pozemku parc. č. 1884/2, 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k budově bez čp/če, nacházející se na pozemku parc. 

č. 1884/2 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k pozemku parc. č. 1884/1 

od XXXXXXXX XXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX Ostrava, t.č. XXX XXXXXX XXXXXX 

XXXX XXXXXX 

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 872.500,- Kč 

a doporučuje uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě 

  



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 42/53  
  

2) souhlasí 

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

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k pozemku parc. č. 1884/2,   

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k budově bez čp/če, nacházející se na pozemku parc.         

č. 1884/2, 

od XXXXXXX XXXXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem X XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX X  

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 450.000,- Kč 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 k pozemku parc. č. 1884/2, 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 k budově bez čp/če, nacházející se na pozemku parc.          

č. 1884/2, 

od XXXXXX XXXXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem X XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXX, XXXXX XXXXXXX 

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 75.000,- Kč 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 k pozemku parc. č. 1884/2, 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 k budově bez čp/če, nacházející se na pozemku parc.          

č. 1884/2, 

od XXXXXXX XXXXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX 

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 75.000,- Kč 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 k pozemku parc. č. 1884/2, 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 k budově bez čp/če, nacházející se na pozemku parc.           

č. 1884/2 

od XXXXXX XXXXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX 

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 300.000,- Kč 

a doporučuje uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě kupní 

s XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXXX XXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXX dle přílohy       

č. 6 předloženého materiálu a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 2 
Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru magistrátu v rámci akce 
,,Hasičská zbrojnice Pustkovec´´. 
  
Usnesení číslo: 07254/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého majetku do evidence investičního 

odboru Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 1.022.380,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru        

v celkové pořizovací hodnotě 1.022.380,- Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 

1.022.380,- Kč do evidence investičního odboru Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 12.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. U Dvoru”, poř. č. 163/2017 
  
Usnesení číslo: 07255/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

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

“Oprava kanalizace ul. U Dvoru” v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o. 

se sídlem: Hájecká 238, 747 22 Dolní Benešov 

IČO: 25858882 

za cenu nejvýše přípustnou 2.314.579,71 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. Komarovova”, poř. č. 164/2017 
  
Usnesení číslo: 07256/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava kanalizace ul. Komarovova” v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

KARO inženýrské sítě s.r.o. 

se sídlem: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava 

IČO: 26826470 

za cenu nejvýše přípustnou 2.352.273,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Demolice výrobně skladovacích objektů”, poř.             
č. 166/2017 
  
Usnesení číslo: 07257/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavební akce „Demolice výrobně 

skladovacích objektů“ v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého materiálu se společností: 
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DAV, a.s. 

se sídlem: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 005 753 81 

za cenu nejvýše přípustnou 2.601.109,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. Helákova”, poř. č. 162/2017 
  
Usnesení číslo: 07258/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava kanalizace ul. Helákova”, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou 2.371.883,61 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy  
o dílo na zhotovení stavby “Doplnění VO oblast Drážní” 
  
Usnesení číslo: 07259/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

“Doplnění VO oblast Drážní” v městském obvodu Slezská Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 

198 412,- Kč bez DPH se společností 

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

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní 
plavbu - IZ”, poř. č. 151/2017 
  
Usnesení číslo: 07260/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

investičního záměru v rozsahu I. a II. etapy sportovní nemotorové plavby pro realizaci projektu 

“Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

AQUATIS a.s. 

 se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno Veveří 

 IČO: 46347526 

za cenu nejvýše přípustnou 683.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Veřejný prostor mezi KB a býv. bankou UNION,            
ul. Nádražní”, poř. č. 154/2017 
  
Usnesení číslo: 07261/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Veřejný prostor mezi KB a býv. bankou UNION, ul. Nádražní“, v k.ú. Moravská Ostrava, 

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

JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice 

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 5.975.247,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Nové Lauby - stavební práce pro zjišťovací 
archeologický výzkum”, poř. č. 200/2017 
  

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 07262/RM1418/102 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce na provedení výkopových prací           

na pozemku p.č. 160, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro zjišťovací etapu 

archeologického výzkumu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností 

Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mar. Hory 

IČO: 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 2.980.042,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 6 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 07263/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k  nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně závazné vyhlášky města 

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

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zachování a obnovu 
kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 07264/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 02574/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní památky         

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

sníží neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5229, ORJ 210                   o částku                       150 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5223, ORJ 210                   o částku                       150 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

bod 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 20.09.2017 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 5 
Změna členů odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci 
systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001        
a následný dohled na jeho funkčnost, dodržování pravidel zavedeného 
systému a jeho další zlepšování 
  
Usnesení číslo: 07265/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
vedoucího oddělení krizového řízení - bezpečnostního ředitele, odboru kanceláře primátora 

Ing. Jiřího Šnábla 

z funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 
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2) jmenuje 

  
vedoucího oddělení krizového řízení - bezpečnostního ředitele, odboru kanceláře primátora 

Ing. Radima Bezděka 

do funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

3) odvolává 

  
vedoucí oddělení platového a personálního 

Ing. Magdalenu Fridrichovou 

z funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

4) jmenuje 

  
zaměstnance pro péči o zaměstnance, odboru platového a personálního 

Simonu Litnerovou 

do funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

5) odvolává 

  
specialistu životního prostředí III., odboru ochrany životního prostředí 

Bc. Jiřího Navrátila 

z funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

6) jmenuje 

  
specialistu životního prostředí II., odboru ochrany životního prostředí 

Ing. Veroniku Váňovou 

do funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 
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environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

7) odvolává 

  
manažera projektu, odboru strategického rozvoje 

Ing. Marii Dvořákovou 

z funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

8) jmenuje 

  
odborný pracovník veřejných zakázek, odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

Ing. Aleše Horáka 

do funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

9) jmenuje 

  
referenta pro kulturu, odboru kultury a volnočasových aktivit 

Ing. Janu Václavíkovou 

do funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

 
RM_M 27 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 07266/RM1418/102 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 4 166 tis.Kč  

na “Úpravu sportovního hřiště - ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418” 
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2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské 

centrum Domeček o 114 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 2141, pol. 2324, ORJ 300 o 1 322 tis.Kč (C.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 248 tis.Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 201 o 114 tis.Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 

na § 3412, pol. 5171, ORJ 136, ÚZ 3412 o 25 tis.Kč (C.1.) 

na § 2141, pol. 5164, ORJ 300, org. 61 o 1 322 tis.Kč (C.2.) 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 230, org. 3218 o 1 310 tis.Kč (C.4.) 

na § 3792, pol. 5175, ORJ 190 o 10 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

na § 6211, pol. 6122, ORJ 136 o 286 tis.Kč (C.1.) 

(C.4.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7307 o 1 200 tis.Kč 

                                                             org. 7342 o 707 tis.Kč 

                                                             org. 7342, ÚZ 95 o 662 tis.Kč   

                                                             org. 7267 o 710 tis.Kč 

                                                             org. 7267, ÚZ 95 o 100 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7183 o 600 tis.Kč  

                               § 2221, pol. 6121, org. 3225 o 300 tis.Kč 

                               § 3745, pol. 6121, org. 8217 o 400 tis.Kč   

                               § 2219, pol. 6121, org. 3226 o 400 tis.Kč   

- neinvestiční tranfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 248 tis.Kč (A.1.) 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 114 tis.Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(E.1.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 603 o 719 tis.Kč 

                                                             ÚZ 93, org. 503 o 3 447 tis.Kč 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 114 tis.Kč (A.2.) 
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s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3412, pol. 5152, ORJ 136 o 25 tis.Kč (C.1.) 

na § 3792, pol. 5139, ORJ 190 o 10 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

na § 6211, pol. 6121, ORJ 136 o 286 tis.Kč (C.1.) 

(C.4.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7252 o 1 200 tis.Kč 

                                                             org. 7324 o 707 tis.Kč 

                                                             org. 7324, ÚZ 95 o 662 tis.Kč 

                                                             org. 7183 o 600 tis.Kč 

                                                             org. 7217, ÚZ 95 o 100 tis.Kč 

                                                             org. 7280 o 60 tis.Kč 

                                                             org. 7095 o 650 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 1 310 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909 o 1 100 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 114 tis.Kč (A.2.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 166 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 719 tis.Kč 

                                   ÚZ 93, org. 503 o 3 447 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na nové oplocení sportovního hřiště ZŠ Sl. Ostrava, Chrustova 

24/1418 

na § 31xx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 6919 o 719 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na úpravy hřiště ZŠ Sl. Ostrava, Chrustova 24/1418  

na § 31xx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 3 447 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Rozšíření závorového systému parkoviště - 
Smetanovo náměstí”, poř. č. 174/2017 

(zn.předkl.) 
09 
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Usnesení číslo: 07267/RM1418/102 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rozšíření závorového systému parkoviště - Smetanovo náměstí” v k.ú. Moravská Ostrava, 

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

Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory 

IČO: 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 964.944,- Kč bez DPH 

  

 
 
 


