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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 03.10.2017  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

07336/RM1418/104 RM_M 0 Schválení programu 104. schůze rady města 
konané dne 03.10.2017 

35 

07337/RM1418/104 RM_M 37 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

07338/RM1418/104 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

07339/RM1418/104 RM_M 18 Smlouva o poskytnutí dotace 
z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
programu „Program podpory aktivit v oblasti 
kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017” 

50 

07340/RM1418/104 RM_M 31 Změna usnesení pro projekt „Komunitní centrum 
v Ostravě-Michálkovicích” se schválenou dotací 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu 

50 

07341/RM1418/104 RM_M 52 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 
Programu na podporu poskytování sociálních 
služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 
– MPSV státního rozpočtu 

50 

07342/RM1418/104 RM_M 17 Návrh na prodej přebytečného majetku 
statutárního města Ostravy v užívání Městské 
policie Ostrava 

25 

07343/RM1418/104 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Zařízení mobilního 
informačního systému” poř. č. 199/2017 

25 

07344/RM1418/104 RM_M 14 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, p. o., do SRN (Rosenheim) a do Francie 
(Paříž) ve dnech 17.-21.10.2017 

01 

07345/RM1418/104 RM_M 15 Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku 
města Ostravy na medailích pro vítěze Mistrovství 
České republiky v boxu mužů a žen v Ostravě 

01 

07346/RM1418/104 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Dopravní automobily” 
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 
statutárního města Ostravy - Koblov, Martinov, 
Muglinov a Třebovice, poř. č. 211/2017 

01 

07347/RM1418/104 RM_M 16 Rozhodnutí o uzavření dohody o plné moci 
s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem 

28 

07348/RM1418/104 RM_M 19 Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí 
roku 2017 

28 

07349/RM1418/104 RM_M 32 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 
07350/RM1418/104 RM_M 56 Podněty občana statutárního města Ostrava 28 
07351/RM1418/104 RM_M 60 Návrh programu 29. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 18. října 2017 
28 
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07352/RM1418/104 RM_M 5 Ukončení projektu „Snížení spotřeby energie 
v ZOO Ostrava - Zoologická zahrada Ostrava, 
příspěvková organizace” spolufinancovaného 
z Operačního programu Životní prostředí 

38 

07353/RM1418/104 RM_M 57 Objednávka ke spoluvystavování a prezentaci 
na veletrhu EXPO REAL 2017 

38 

07354/RM1418/104 RM_M 12 Výjezdní zasedání Komise pro sociálně-právní 
ochranu dětí, zvláštního orgánu města 

86 

07355/RM1418/104 RM_M 41 Informace o Registraci akce a rozhodnutí 
o poskytnutí dotace pro organizaci Čtyřlístek, 
příspěvková organizace 

41 

07356/RM1418/104 RM_M 38 Návrh na poskytnutí finančních prostředků 
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 
organizace, z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 

40 

07357/RM1418/104 RM_M 39 Návrh na změnu podmínek pro čerpání příspěvků, 
poskytnutých Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace z Fondu pro rozvoj MNO 

40 

07358/RM1418/104 RM_M 13 Žádost městského obvodu Ostrava Vítkovice 
o rozšíření účelu použití poskytnutého transferu 
v oblasti prevence kriminality 

86 

07359/RM1418/104 RM_M 43 Poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku 
Středisku volného času, Ostrava - Moravská 
Ostrava, p. o. na opravu havarijního stavu 
výměníkové stanice 

42 

07360/RM1418/104 RM_M 45 Převod podílu společnosti Ostrava 2018, s.r.o. 91 
07361/RM1418/104 RM_M 4 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Ostrava-Jih 
08 

07362/RM1418/104 RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností 
GasNet, s.r.o. 

08 

07363/RM1418/104 RM_M 9 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, a návrh na zřízení 
služebností a uzavření smlouvy o zřízení 
služebností k nemovitým věcem v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

07364/RM1418/104 RM_M 10 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

07365/RM1418/104 RM_M 11 Návrh na zrušení části usnesení ZMO 
č. 1553/ZM1418/24 bod 2), návrh na záměr města 
prodat nemovité věci a vyhradit si právo 
rozhodnout o jejich prodeji v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava 

08 

07366/RM1418/104 RM_M 22 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 
s prodejem nemovitých věcí městskými obvody 
Ostrava-Jih a Moravská Ostrava a Přívoz 

08 
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07367/RM1418/104 RM_M 23 Návrh na svěření pozemku v k. ú. Muglinov 
městskému obvodu Slezská Ostrava 

08 

07368/RM1418/104 RM_M 24 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 
Poruba - areál Lehké průmyslové zóny 
Nad Porubkou 

08 

07369/RM1418/104 RM_M 25 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

08 

07370/RM1418/104 RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 
přípojky NN 0,4 kV a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

08 

07371/RM1418/104 RM_M 27 Návrh na zrušení usnesení ZM 
č. 1264/ZM1418/19 ze dne 14.09.2016 a návrh 
na záměr města směnit nemovité věci 
ve vlastnictví SMO za nemovité věci 
ve vlastnictví DPO a.s. 

08 

07372/RM1418/104 RM_M 28 Návrh na učinění souhlasného prohlášení 
o vlastnictví pozemku v k. ú. Vítkovice 
ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 

08 

07373/RM1418/104 RM_M 29 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

07374/RM1418/104 RM_M 30 Návrh uzavřít kupní smlouvu na nemovité věci 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

07375/RM1418/104 RM_M 44 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Svinov, návrh na záměr směnit nemovité 
věci v k. ú. Svinov a návrh na záměr města 
neprodat nemovité věci v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava 

08 

07376/RM1418/104 RM_M 46 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a smluv 
o zřízení služebnosti 

08 

07377/RM1418/104 RM_M 47 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. 
Krásné Pole, obec Ostrava 

08 

07378/RM1418/104 RM_M 48 Návrh na souhlas s umístěním stavby 
„Manipulační plocha u hřbitova” 

08 

07379/RM1418/104 RM_M 49 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Heřmanice, 
obec Ostrava 

08 

07380/RM1418/104 RM_M 50 Informace o provedených stavebních úpravách 
nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava (areál 
Městské nemocnice Ostrava) 

08 

07381/RM1418/104 RM_M 51 Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce 
(k.ú. Zábřeh-Hulváky) 

08 
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07382/RM1418/104 RM_M 53 Návrh na souhlas se vstupem na pozemek 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
za účelem provedení geologického průzkumu 

08 

07383/RM1418/104 RM_M 55 Souhlas s pořádáním akce a umístění karavanu 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

07384/RM1418/104 RM_M 58 Návrh na záměr pronajmout nebytové prostory 
v k. ú. Moravská Ostrava 

08 

07385/RM1418/104 RM_M 6 Výjezdní zasedání komise investiční, architektury 
a rozvoje města 

05 

07386/RM1418/104 RM_M 33 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
a „Smlouvy o zřízení věcného břemene” 
v souvislosti se stavbami odboru investičního 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

05 

07387/RM1418/104 RM_M 35 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
z důvodu vzniku méněprací a víceprací v rámci 
stavby ,,Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu 
HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch“ 

05 

07388/RM1418/104 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Monitorovací síť prameniště 
Ostrava - Nová Ves a Hulváky - PD”, 
poř. č. 149/2017 

05 

07389/RM1418/104 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „MNO - Modernizace pavilonu 
E2 (PD+AD+IČ)”, poř. č. 197/2017 

05 

07390/RM1418/104 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Revitalizace lesoparku Benátky 
a Hulváckého kopce (DÚR+IČ)”, poč. č. 172/2017 

05 

07391/RM1418/104 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Výsadba ul. Českobratrská” 
č. 212/2017 

05 

07392/RM1418/104 RM_M 34 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 
nemovitosti svěřené městskému obvodu a k nabytí 
nemovitostí do majetku města 

89 

07393/RM1418/104 RM_M 42 Poskytnutí účelových transferů na realizaci 
projektů „Revitalizace zeleně v okolí pomníku 
v Ostravě-Proskovicích” a „Revitalizace zeleně 
na hřbitově v Ostravě-Proskovicích” 
(MOb Proskovice) a „Naučná stezka v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava - Permoníkova 
stezka” (MOb Michálkovice) 

80 

07394/RM1418/104 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na certifikaci systému environmentálního 
managementu dle normy ČSN EN ISO 
14001:2016 

80 

07395/RM1418/104 RM_M 20 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování 
elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE 
s předmětnými organizacemi 

83 

07396/RM1418/104 RM_M 54 Smlouva na vytvoření webové prezentace 
zdravaOVA.cz se spol. OVANET, a.s. 

83 

07397/RM1418/104 RM_VZ 5 Návrh smlouvy na úpravu elektronického 
objednávkového systému SMO 

83 
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07398/RM1418/104 RM_M 7 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 
primátora, do Maďarska (Miskolc) ve dnech 14.-
16.09.2017 

29 

07399/RM1418/104 RM_M 2 Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí 
roku 2017 

07 

07400/RM1418/104 RM_M 3 Inventarizace majetku a závazků statutárního 
města Ostravy - magistrátu za rok 2017 

07 

07401/RM1418/104 RM_M 21 Úprava rozpočtu r. 2017 07 
07402/RM1418/104 RM_VZ 1 Provedení opravy elektroinstalace technologie 

fontány v prostoru OC FORUM NOVÁ 
KAROLINA 

84 

07403/RM1418/104 RM_VZ 4 Výměna oken v objektu sídla společnosti 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

84 

07404/RM1418/104 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 
zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 
zaměstnanců Statutárního města Ostravy 
zařazených do magistrátu města Ostravy 

36 

07405/RM1418/104 RM_M 59 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška statutárního města Ostravy 
č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 

21 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 40 Návrh dodatku č. 1 ke Statutu Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 

86 

 RM_M 1 Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu 
statutárního města Ostrava pro rok 2018 

07 

 RM_M 36 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 09.04.2015 
ke stavbě „Rekonstrukce ul. Nádražní” 

05 

 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Zateplení objektu Budečská 3”, 
poř. č. 179/2017 

84 

  
RM_M 0 
Schválení programu 104. sch ůze rady m ěsta konané dne 03.10.2017 
  
Usnesení číslo: 07336/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 104. schůze rady města konané dne 03.10.2017 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 7/72 
  

RM_M 37 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07337/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s kácením 14 ks lip o obvodu kmene 132 cm, 110 cm, 123 cm, 106 cm, 171 cm, 152 cm, 
132 cm, 123 cm, 124 cm, 131 cm, 145 cm, 107 cm, 126 cm a 120 cm, 
rostoucích na pozemku parc. č. 1096/22 – ostatní plocha, silnice a 1096/21 - ostatní plocha, 
silnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení žádosti o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí 
příslušným správním orgánem dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.10.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.10.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 
zajistil projektovou dokumentaci ozelenění Sokolské tř. náhradou za vykácené stromy 
dle předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.12.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti D ům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07338/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů, obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Moravská 
Ostrava, 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO: 47151595, jejímž jediným akcionářem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

odstoupení xxxxxxxxxxxxxxxxxxx z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům 
kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Moravská Ostrava, 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, 
IČO 47151595, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) volí 
  

do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem 
Moravská Ostrava, 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO: 47151595  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, člena zastupitelstva města, nar. xxxxxxxx, trvale bytem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx  

  
3) schvaluje 
  

členovi dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 
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RM_M 18 
Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kra je v rámci 
dota čního programu „Program podpory aktivit v oblasti ku ltury 
v Moravskoslezském kraji na rok 2017” 
  
Usnesení číslo: 07339/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05209/RM1418/76 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla 

být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá 
a poskytovatelem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO: 70890692,  na financování z programu Program podpory aktivit v oblasti kultury 
v Moravskoslezském kraji na rok 2017 na projekt „Kulturní akce v městském obvodě 
Stará Bělá, konané v rámci oslav 745. výročí vzniku obce Stará Bělá (1272-2017) 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  městský obvod Stará Bělá 

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

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 29.12.2017
 starosta městského obvodu Stará Bělá 
  

 
RM_M 31 
Změna usnesení pro projekt „Komunitní centrum v Ostrav ě-
Michálkovicích” se schválenou dotací z Integrovanéh o regionálního 
opera čního programu 
  
Usnesení číslo: 07340/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05703/RM1418/83 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu - Rozvoj infrastruktury 

komunitních center v sociálně-vyloučených lokalitách, dle podmínek poskytovatele dotace 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, IČO: 66002222, 
na projekt „Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích”, za podmínky souhlasu 
Zastupitelstva města Ostravy s podmínkami dle části III. odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) 
Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 
  

se změnou usnesení č. 05703/RM1418/83 ze dne 14.02.2017, kdy se mění bod 

2) schvaluje v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu 
s celkovými výdaji ve výši 7.102.635 Kč a v roce 2017 zajištění předfinancování projektu 
z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 6.392.372 Kč, přičemž tato částka odpovídá 
90 % nákladů projektu, 

a to takto: 

2) schvaluje financování projektu s celkovými výdaji ve výši 7.102.635 Kč 
a v roce 2018 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu statutárního města Ostravy 
ve výši 6.392.372 Kč, přičemž tato částka odpovídá 90 % nákladů projektu 

  
 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 20.12.2017
 starosta městského obvodu Michálkovice  
  
3) žádá 
  

městský obvod Michálkovice 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 20.12.2018
 starosta městského obvodu Michálkovice  
  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města   

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu „Komunitní centrum v Ostravě-
Michálkovicích” dle části III. odst. 1 bod 12 písm. a) a b) Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 18.10.2017
 starosta městského obvodu Michálkovice  
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 11/72 
  

RM_M 52 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Prog ramu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financov aného z kapitoly 
313 – MPSV státního rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 07341/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti městského obvodu Ostrava-Jih o dotaci v rámci Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  
2) žádá 
  

městský obvod  Ostrava-Jih 
o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti o dotaci 
statutárním městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 - MPSV 
státního rozpočtu a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 06.11.2017
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 17 
Návrh na prodej p řebyte čného majetku statutárního m ěsta Ostravy 
v užívání M ěstské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07342/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přebytečnosti hmotného majetku - motorového vozidla Škoda Octavia Combi  1,6i (CNG), 
VIN: TMBJX41U3A8836140, RZ 6T5 3705, rok výroby 2009 

o přebytečnosti hmotného majetku - motorového vozidla Škoda Octavia Combi  1,6i (CNG), 
VIN: TMBJX41U1A8862526, RZ 7T2 0801, rok výroby 2010 

o přebytečnosti hmotného majetku - motorového vozidla Škoda Octavia Combi  1,6i (CNG), 
VIN: TMBJX41U7A8862532, RZ 8T7 6698, rok výroby 2010 
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o přebytečnosti hmotného majetku - motorového vozidla Škoda Octavia Combi  1,6i (CNG), 
VIN: TMBJX41U7A8862496, RZ 7T2 0805, rok výroby 2010 

o přebytečnosti hmotného majetku - motorového vozidla Hyundai HI 2,5 CRDi, 
VIN: KMFWBX7KACU499117, RZ 8T3 7815, rok výroby 2012 

o přebytečnosti hmotného majetku - motorového vozidla Hyundai ix 20 1,6i    (CNG), 
VIN: TMAPT81DADJ101136, RZ 8T3 7814, rok výroby 2012 

o přebytečnosti hmotného majetku - motorového vozidla Hyundai ix 20 1,6i    (CNG), 
VIN: TMAPT81DADJ101183, RZ 8T3 7813, rok výroby 2012 

o přebytečnosti hmotného majetku - motorového vozidla Hyundai ix 20 1,6i    (CNG), 
VIN: TMAPT81DADJ101171, RZ 8T3 7812, rok výroby 2012 

o přebytečnosti hmotného majetku - motorového vozidla Hyundai ix 20 1,6i    (CNG), 
VIN: TMAPT81DADJ101179, RZ 8T3 7811, rok výroby 2012 

o přebytečnosti hmotného majetku - motorového vozidla Hyundai ix 20 1,6i    (CNG), 
VIN: TMAPT81DACJ088300, RZ 8T2 2602, rok výroby 2012 

o přebytečnosti hmotného majetku - motorového vozidla Hyundai ix 20 1,6i    (CNG), 
VIN: TMAPT81DACJ084734, RZ 8T2 2601, rok výroby 2012 

  
2) ukládá 
  

řediteli městské policie, 
aby zajistil výběr kupujícího popřípadě kupujících jednotlivých vozidel dle bodu 1) tohoto 
usnesení  a aby zajistil realizaci elektronické aukce a všechny úkony související s prodejem 
motorových vozidel, s výjimkou uzavření kupní smlouvy 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 30.11.2017
 ředitel Městské policie Ostrava 
  
3) stanovuje 
  

kupní cenu pro účely uzavření kupní smlouvy dle bodu 4) tohoto usnesení bude minimálně 
ve výši obvyklé ceny vozidel v daném místě a čase dle znaleckých posudků uvedených 
v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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Škoda Octavia Combi  1,6i (CNG), VIN: TMBJX41U3A8836140, RZ 6T5 3705, 
rok výroby 2009, obvyklá cena 46 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 1054 
ze dne 21.02.2017, zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel 
Liborem Palou 

Škoda Octavia Combi  1,6i (CNG), VIN: TMBJX41U1A8862526, RZ 7T2 0801, rok výroby 
2010, obvyklá cena 49 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 1055 ze dne 21.02.2017, 
zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou 

Škoda Octavia Combi  1,6i (CNG), VIN: TMBJX41U7A8862532, RZ 8T7 6698, rok výroby 
2010, obvyklá cena 49 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 1056 ze dne 22.02.2017, 
zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou 

Škoda Octavia Combi  1,6i (CNG), VIN: TMBJX41U7A8862496, RZ 7T2 0805, rok výroby 
2010, obvyklá cena 46 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 1057 ze dne 22.02.2017, 
zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou  

Hyundai HI 2,5 CRDi, VIN: KMFWBX7KACU499117, RZ 8T3 7815, rok výroby 2012, 
obvyklá cena 118 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 1064 ze dne 27.02.2017, zhotoveného 
znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou 

Hyundai ix 20 1,6i    (CNG), VIN: TMAPT81DADJ101136, RZ 8T3 7814, rok výroby 2012, 
obvyklá cena 75 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 1063 ze dne 26.02.2017, zhotoveného 
znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou 

Hyundai ix 20 1,6i    (CNG), VIN: TMAPT81DADJ101183, RZ 8T3 7813, rok výroby 2012, 
obvyklá cena 53 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 1062 ze dne 26.02.2017, zhotoveného 
znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou 

Hyundai ix 20 1,6i    (CNG), VIN: TMAPT81DADJ101171, RZ 8T3 7812, rok výroby 2012, 
obvyklá cena 51 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 1061 ze dne 25.02.2017, zhotoveného 
znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou 

Hyundai ix 20 1,6i    (CNG), VIN: TMAPT81DADJ101179, RZ 8T3 7811, rok výroby 2012, 
obvyklá cena 52 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 1060 ze dne 24.02.2017, zhotoveného 
znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou 

Hyundai ix 20 1,6i    (CNG), VIN: TMAPT81DACJ088300, RZ 8T2 2602, rok výroby 2012, 
obvyklá cena 70 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 1059 ze dne 23.02.2017, zhotoveného 
znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 14/72 
  

Hyundai ix 20 1,6i    (CNG), VIN: TMAPT81DACJ084734, RZ 8T2 2601, rok výroby 2012, 
obvyklá cena 60 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 1058 ze dne 23.02.2017, zhotoveného 
znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s vítězem elektronické aukce 
zmíněné v bodu 2) tohoto usnesení 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Za řízení mobilního informa čního systému” 
poř. č. 199/2017 
  
Usnesení číslo: 07343/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku zařízení 
mobilního informačního systému v rozsahu dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Richard Váňa - Městská policie Ostrava 
3. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Bc. Rostislav Matuška - Městská policie Ostrava 
3. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
3. Mgr. Richard Váňa - Městská policie Ostrava 
4. Bc. Rostislav Matuška - Městská policie Ostrava 
5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
3. Ing. Aleš Toman - Městská policie Ostrava 
4. Ing. Richard Chmiel - Městská policie Ostrava 
5. Mgr. Eva Balonová -  odbor legislativní a právní 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_M 14 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o., do SRN (Rosenheim)  a do Francie 
(Paříž) ve dnech 17.-21.10.2017 
  
Usnesení číslo: 07344/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o., 
do SRN (Rosenheim)  a do Francie (Paříž) ve dnech 17.-21.10.2017 za účelem doprovodu 
orchestru a pracovních jednání 

  
2) ukládá 
  

řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 14.11.2017
 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o. 
  

 
RM_M 15 
Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku m ěsta Ostravy 
na medailích pro vít ěze Mistrovství České republi ky v boxu muž ů a žen 
v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 07345/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy občanskému sdružení Boxing Ostrava o. s., 
Hladnovská 259/128, 712 00  Ostrava-Muglinov, IČO: 22719423, za účelem použití 
na medailích pro Mistrovství České republiky v boxu mužů a žen, které se koná 05. -
07.10. 2017 v Ostravě 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Dopravní automobily” pro jednotky sbo ru 
dobrovolných hasi čů statutárního m ěsta Ostravy - K oblov, Martinov, 
Muglinov a T řebovice, po ř. č. 211/2017 
  
Usnesení číslo: 07346/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodání 4 ks dopravních automobilů 
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy - Koblov, Martinov, 
Muglinov a Třebovice, poř. č. VZ 211/2017, v rozsahu dle návrhu v příloze č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o předchozím souhlasu s činnostmi ČR - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje dle odst. 5 článku 3 Příkazní smlouvy ev. č. 1652/2003/OFR ze dne 31.12.2003, ve znění 
dodatku č. 1, ev. č. 1652D1/2011/KP ze dne 08.07.2011, při zadání veřejné zakázky 
dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
3) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové 

1. Ing. Jan Bojko - Hasičský záchranný sbor MSK 
2. Mgr. Ivana Drbohlavová - Hasičský záchranný sbor MSK 
3. Ing. Ivana Řeháčková - Hasičský záchranný sbor MSK 

náhradníci 

1. Ing. Pavel Melecký - Hasičský záchranný sbor MSK 
2. Ing. Jarmila Lokajová - Hasičský záchranný sbor MSK 
3. Marie Regneri - Hasičský záchranný sbor MSK 
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4) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové 

1. Ing. Jan Bojko - Hasičský záchranný sbor MSK 
2. Ing. Pavel Melecký - Hasičský záchranný sbor MSK 
3. Ing. Richard Franc - Hasičský záchranný sbor MSK 
4. Mgr. Ivana Drbohlavová - Hasičský záchranný sbor MSK 
5. Ing. Radim Bezděk - odbor kancelář primátora MMO 

náhradníci 

1. Ing. Jiří Kuczaj - Hasičský záchranný sbor MSK 
2. Ing. Martin Šurkovský - Hasičský záchranný sbor MSK 
3. Ing. Richard Dudek - Hasičský záchranný sbor MSK 
4. Ing. Ivana Řeháčková - Hasičský záchranný sbor MSK 
5. Bc. Jiří Ryška - odbor kancelář primátora MMO 

  
5) rozhodla 
  

na straně zmocnitele uzavřít dohodu o plné moci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451, 
DIČ CZ00845451 a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského 
kraje, Výškovická 40, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO: 70884561, DIČ CZ70884561, k podpisu 
kupní smlouvy na nákup 4 ks dopravních automobilů pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 
statutárního města Ostravy - Koblov, Martinov, Muglinov a Třebovice za podmínky, 
že o uzavření smlouvy rozhodne rada města v rámci veřejné zakázky poř. č. 211/2017 
pod názvem „Dopravní automobily”  

  
 

RM_M 16 
Rozhodnutí o uzav ření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, 
advokátem 
  
Usnesení číslo: 07347/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem Advokátní kanceláře 
Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., se sídlem Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 
IČO: 64615065, k zastupování statutárního města Ostravy při právních jednáních 
s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ohledně jím 
uplatňovaného nároku na náhradu majetkové újmy, jež mu byla způsobena změnou územního 
plánu statutárního města Ostravy, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Zpráva o činnosti komisí rady m ěsta za I. pololetí roku 2017 
  
Usnesení číslo: 07348/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o činnosti komisí rady města za I. pololetí roku 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 32 
Informace o pln ění usnesení zastupitelstva m ěsta 
  
Usnesení číslo: 07349/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 02717/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města vyřadit 
ze sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat 
ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení 
ke schválení na 29. zasedání zastupitelstva města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 56 
Podněty ob čana statutárního m ěsta Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07350/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) navrhuje 
  

zastupitelstvu města 

projednat podněty občana statutárního města Ostravy dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit podněty občana statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k projednání 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 60 
Návrh programu 29. zasedání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 18. října 2017 
  
Usnesení číslo: 07351/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem programu 29. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 
18. října 2017 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s úpravou 
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RM_M 5 
Ukončení projektu „Snížení spot řeby energie v ZOO Ostrava -
Zoologická zahrada Ostrava, p říspěvková organizace” 
spolufinancovaného z Opera čního programu Životní prost ředí 
  
Usnesení číslo: 07352/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01410/RM1418/23 
k usnesení č. 00687/RM1418/12 
k usnesení č. 0481/ZM1418/6 
k usnesení č. 0229/ZM1418/4 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženým závěrečným vyhodnocením akce „Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava -
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace” spolufinancované z Operačního 
programu Životní prostředí 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 
zajistit udržitelnost projektu „Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava” 
dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14193663, viz příloha č. 3 předloženého 
materiálu, a poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.08.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zajistit informace, vypracovat a odeslat poskytovateli podpory pravidelné provozní 
monitorovací zprávy o stavu a změnách v období udržitelnosti projektu „Snížení spotřeby 
energie v ZOO Ostrava” dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14193663, 
viz příloha č. 3 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.08.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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4) žádá 
  

ředitele Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace, 
zajistit dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14193663 viz příloha č. 3 
předloženého materiálu udržitelnost projektu „Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava” 
a řádnou údržbu předmětu podpory  

a v případě jakýchkoliv záměrů na úpravy a změny na objektech dotčených podporou o jejich 
projednání a odsouhlasení s odborem strategického rozvoje MMO 

  
 Vyřizuje: Petr Čolas, T: 27.08.2020
 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 
  

 
RM_M 57 
Objednávka ke spoluvystavování a prezentaci na vele trhu EXPO REAL 
2017 
  
Usnesení číslo: 07353/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 07278/RM1418/103 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí objednávky a uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu 
EXPO REAL 2017 mezi statutárním městem Ostrava a společností: 

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 
se sídlem Ostrava, 28. října 3346/91, PSČ 702 00, IČO: 28938186 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 12 
Výjezdní zasedání Komise pro sociáln ě-právní ochranu d ětí, zvláštního 
orgánu m ěsta 
  
Usnesení číslo: 07354/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

konání výjezdního zasedání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, zvláštního orgánu města, 
v termínu 02. - 03.11.2017, Hotel Duo, Horní Bečva 
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RM_M 41 
Informace o Registraci akce a rozhodnutí o poskytnu tí dotace 
pro organizaci Čtyřlístek, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 07355/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 05914/RM1418/86 
k usnesení č. 06421/RM1418/94 
k usnesení č. 03425/RM1418/51 
k usnesení č. 0975/ZM1418/15 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informace o: 

− Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03D000144 ze dne 
29.08. 2017 pro projekt „Transformace Domova Barevný svět” reg. č. 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000318 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj (příloha č. 1 
předloženého materiálu) 

− Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 117D03D000144 ze dne 13.09.2017 pro 
projekt „Transformace Domova Barevný svět” reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000318 
vydané Ministerstvem pro místní rozvoj (příloha č. 2 předloženého materiálu) 

− Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č. 117D03D000144 ze dne 29.8.2017 a ze dne 13.9.2017 pro projekt 
„Transformace Domova Barevný svět” reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000318 vydané 
Ministerstvem pro místní rozvoj (příloha č. 3 předloženého materiálu) 

− Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03D000146 ze dne 
29.08. 2017 pro projekt „Transformace Domova na Liščině” reg. č. 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000319 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj (příloha č. 4 
předloženého materiálu) 

− Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č. 117D03D000146 ze dne 29. 8. 2017  pro projekt „Transformace 
Domova na Liščině” reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000319 vydané Ministerstvem 
pro místní rozvoj (příloha č. 5 předloženého materiálu) 
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2) žádá 
  

ředitele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centra pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava 
zabezpečit všechny potřebné úkony s realizací projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 
dle podmínek příloh č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol, T: 31.03.2020
 ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 
  

 
RM_M 38 
Návrh na poskytnutí finan čních prost ředků Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj M ěstské nemocnice 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07356/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit pořízení vybavení Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, 
dle důvodové zprávy   a přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

b) schválit financování pořízení vybavení dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, se sídlem 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, poskytnutí 

investičního příspěvku v celkové výši   36 500  tis. Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

− sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj MNO 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                           o   36 500 tis. Kč 

− zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                         o  36 500 tis. Kč 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO: 00635162, a to: 

− zvýšení investičního příspěvku                                                                      o  36 500 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 39 
Návrh na zm ěnu podmínek pro čerpání p říspěvků, poskytnutých 
Městské nemocnici Ostrava, p říspěvková organizace z Fondu 
pro rozvoj MNO 
  
Usnesení číslo: 07357/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 1595/ZM1418/25 
k usnesení č. 1543/ZM1418/24 
k usnesení č. 1715/ZM1418/27 
k usnesení č. 1717/ZM1418/27 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

žádosti Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o změnu podmínek pro čerpání: 

• investičního příspěvku ve výši 4.226.000,-- Kč na akci „SW DoctIS pro operační sály”  
• účelového neinvestičního příspěvku ve výši 997.000,-- Kč na akci „Stavební úpravy 

kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3” 
• investičních příspěvků ve výši: 500.000,-- Kč na vypracování investičního záměru na akci 

„Rekonstrukce IT infrastruktury II. etapa”, 4.385.586,-- Kč na realizaci díla „Modernizace 
telekomunikační sítě - ústředna”, 3.711.000,-- Kč na realizaci díla „Rozšíření wifi sítě 
v areálu MNO - realizace” a 2.100.000,-- Kč na realizaci díla „Stavební úpravy chodby 
Centrálního příjmu s Emergency” 

dle přílohy č. 1 a č. 2 a č. 3 předloženého materiálu  

  
2) doporučuje 
  zastupitelstvu města schválit změnu podmínek pro čerpání: 

• investičního příspěvku ve výši 4.226.000,-- Kč na akci „SW DoctIS pro operační sály” 
• účelového neinvestičního příspěvku ve výši 997.000,-- Kč na akci „Stavební úpravy 

kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3” 
• investičního příspěvku ve výši 500.000,-- Kč na vypracování investičního záměru na akci 

„Rekonstrukce IT infrastruktury II. etapa” 
• investičního příspěvku ve výši 4.385.586,-- Kč na realizaci díla „Modernizace 

telekomunikační sítě - ústředna” 
• investičního příspěvku ve výši 3.711.000,-- Kč na realizaci díla „Rozšíření wifi sítě 

v areálu MNO - realizace” 
• investičního příspěvku ve výši 2.100.000,-- Kč na realizaci díla „Stavební úpravy chodby 

Centrálního příjmu s Emergency” 

poskytnutých Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a č. 2 a č. 3 předloženého 
materiálu  
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3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 13 
Žádost m ěstského obvodu Ostrava Vítkovice o rozší ření účelu použití 
poskytnutého transferu v oblasti prevence kriminali ty 
  
Usnesení číslo: 07358/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 06166/RM1418/90 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o rozšíření účelu použití transferu dle žádosti městského obvodu Ostrava Vítkovice v rámci 
realizace projektu „Zájmové programy pro děti a mládež v lokalitě Vítkovice” dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 43 
Poskytnutí neinvesti čního ú čelového p říspěvku St ředisku volnéh o 
času, Ostrava - Moravská Ostrava, p. o., na opravu havarijního stav u 
vým ěníkové stanice 
  
Usnesení číslo: 07359/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku organizaci Středisko volného času, Ostrava -
Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 75080559, ve výši 1.450 tis. Kč na opravu 
havarijního stavu výměníkové stanice (předávací stanice pára/voda) v budově střediska 
na ul. Ostrčilova 19/2925, Ostrava - Moravská Ostrava, dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
 

2) schvaluje 
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úpravu závazného ukazatele 
− zvýšení neinvestičního příspěvku 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p. o.        o 1.450 tis. Kč 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
− zvyšují neinvestiční příspěvky 

na § 3233, pol. 5331, ORG 84, ÚZ 2003, ORJ 140,                   o 1.450 tis. Kč 
 

− snižuje rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120,                                                   o 1.450 tis. Kč        

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 45 
Převod podílu spole čnosti Ostrava 2018, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07360/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 02724/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o převodu  podílu společnosti Ostrava 2018, s.r.o., vlastněného 
statutárním městem Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava jako převodcem a Českým 
atletickým svazem se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 00539244, 
jako nabyvatelem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 4 
Návrh na sv ěření majetku m ěstskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 07361/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 
1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, městskému obvodu Ostrava-Jih 

− Dělená a samostatná stezka pro chodce a cyklisty a chodníky (SO 101.1), opěrné zdi (SO 
201) a schodiště (SO 701) na pozemcích parc. č. 574/5, 575, 612/14, 612/18, 612/57, 
612/59, 612/119, 612/121, 613/12, 613/91, 613/94, 654/1, 654/2, 654/12, 654/17, 654/18, 
654/152, 654/153, 654/251, 654/252, 1079/7, 1079/18 a 1079/33  v kat. území Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, vedená pod inventárním číslem 149494 v pořizovací 
hodnotě 10.476.631,15 Kč 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

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

  
3) svěřuje 
  pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokol dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města 
rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.10.2017
 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 8 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrské sít ě do pozemku 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy a návrh na uzav ření smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene se spole čností GasNet, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07362/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním VTL plynovodu DN300 do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 3637/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

v rámci stavby „REKO VTL Nová Huť - Vítkovice DN 500” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování VTL plynovodu DN300 k části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 3637/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 9 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
a návrh na z řízení služebností a uzav ření smlouvy o z řízení služebností 
k nemovitým v ěcem v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07363/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02733/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

− pozemek parc. č. 1946/100 
− pozemek parc. č. 1946/101 
− pozemek parc. č. 1946/103 
− pozemek parc. č. 2399/1 

od DIAMO, státní podnik, IČO: 00002739, sídlo Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, 
za kupní cenu celkem 475.164,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebností dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnosti: 

− umístění, provozování a udržování bezpečnostního a technologického zařízení 
odplyňovacího vrtu č. Jd 11 a umístění a udržování oplocení, 

− umístění, provozování a udržování bezpečnostního a technologického zařízení 
odplyňovacího vrtu č. Jd 13 a umístění a udržování oplocení 
 

vše k pozemku parc. č. 2399/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
 
− přístupu a příjezdu k odplyňovacím vrtům, a to k pozemku parc. č. 1946/101 a k pozemku 

parc. č. 2399/1, oba v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro oprávněného DIAMO, státní podnik, IČO: 00002739, sídlo Máchova 201, 471 27 
Stráž pod Ralskem 

a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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3) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené 
v bodě 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 předmětné nemovité věci statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
4) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené 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 předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 10 
Návrh na zám ěr města sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07364/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02653/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 
níže uvedenou nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:  
− pozemek p. č. st. 1471, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1357, 

bydlení, včetně příslušenství (vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, plynovodní 
přípojky, telefonní sítě vše na pozemku p. p. č. 458/57)  
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za 

níže uvedenou nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve  vlastnictví Charity 
Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 449 40 989, a to: 
− budovu č. p. 1475, obč. vybavenost na pozemku p. č. st. 1545 včetně příslušenství 

(plynovodní přípojky a telefonní sítě vše na pozemku p. p. č. 458/28)   

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: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 11 
Návrh na zrušení části usnesení ZMO č. 1553/ZM1418/24 bod 2), návrh 
na záměr města prodat nemovité v ěci a vyhradit si právo rozhodnout 
o jejich prodeji v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07365/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02726/17 
k usnesení č. 1553/ZM1418/24 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zrušením části usnesení č. 1553/ZM1418/24 ze dne 01.03.2017 bod 2), 
kterým zastupitelstvo města rozhodlo o záměru města prodat nemovitou věc, a to pozemek 
parc. č. 3863/5, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Pustkovec, 
a to pozemky: 
− parc. č. 3863/4 
− parc. č. 3863/5  

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

3) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

vyhradit si právo rozhodnout prodat pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, svěřené 
městskému obvodu Pustkovec dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s čl. 7. odst. (3) bod b) 
Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 22 
Návrh na vydání p ředchozího souhlasu rady m ěsta s prodejem 
nemovitých v ěcí městskými obvody Ostrava- Jih a Moravská Ostrava 
a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 07366/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městskými obvody  Moravská Ostrava 
a Přívoz a Ostrava-Jih, v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a)  obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, a to: 

a) 
− pozemek parc. č. 688/5 trvalý travní porost,  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
− pozemek p. p. č. 372/18 zahrada, v  k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

b) 
− spoluvlastnický podíl k pozemku  parc. č. 1133/9 zastavěná plocha a nádvoří, 

pod domem č. p. 3068 příslušející k jednotce č. 3068/6 (byt), 
− spoluvlastnické podíly k pozemku parc. č. 2362/15 zastavěná plocha a nádvoří, 

pod domem č. p. 2988 příslušející k jednotce č. 2988/10 (byt), k jednotce č. 2988/48 (byt), 
k jednotce  č. 2988/96 (jiný nebytový prostor), 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 
c) 
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− část pozemku p. č. st. 565 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2  a část pozemku 
p. č. st. 189  o výměře 236 m2 dle geometrického plánu č. 1272-140/2012 oddělené 
a označené jako pozemek p. č. st. 189  o výměře 351 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava,  dle přílohy č. 3 přeloženého materiálu 

d) 
− část  pozemku  p. p. č.  229/19  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  o  výměře 

cca 201 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

e) 
− pozemek parc. č. 715/90 ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 přeloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na sv ěření pozemku v k. ú. Muglinov m ěstskému obvodu Slezská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07367/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02743/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění  

pozemek parc. č. 437/1- zahrada v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemek parc. č. 437/1 - zahrada v k. ú. Muglinov, obec Ostrava  
 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 24 
Návrh na zám ěr města pro dat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Poruba - areál Lehké pr ůmyslové zóny 
Nad Porubkou 
  
Usnesení číslo: 07368/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02751/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

− část pozemku parc. č. 2801/118 o výměře 112 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 2973-215/2016 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, v roce 2016, označená 
jako pozemek parc. č. 2801/118 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

− pozemek parc. č. 2801/154 
− pozemek parc. č. 2801/155 
− pozemek parc. č. 2801/156 
− pozemek parc. č. 2801/157 

společnosti MBA Kontakt, spol. s r.o., IČO: 64087115, se sídlem Nad Porubkou 2353, Poruba, 
708 00 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: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru majetkového 
RM_M 25 (zn.předkl.) 
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Návrh na z řízení věcného b řemene a uzav ření smluv o z řízení věcného 
břemene k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostrav y, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07369/RM1418/104 

08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV  k části pozemku: 

parc. č. 884/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení VN  k částem pozemků: 
p. p. č. 306/1 - ovocný sad, 
p. p. č. 306/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 552/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

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

p. p. č. 736/250 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kV a podzemní kabelové přípojky 
NN 0,4 kV  k částem pozemků: 

p. p. č. 736/250 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 736/328 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 
dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV  k částem pozemků: 

parc. č. 3606/1 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3606/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3606/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 
dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

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

parc. č. 1259/2 - trvalý travní porost 
v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 
dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 
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RM_M 26 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního vedení p řípojky NN 0,4 kV 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
k pozemku ve vl astnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07370/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně na pozemku: 

parc. č. 1558 - lesní pozemek 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

v rámci stavby „Ostrava 1724/2 Blokesch, NN” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně  k  pozemku: 

parc. č. 1558 - lesní pozemek 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 27 
Návrh na zrušení usnesení ZM č. 1264/ZM1418/19 ze dne 14.09.2016 
a návrh na zám ěr města sm ěnit nemovité v ěci ve vlastnictví SMO 
za nemovité v ěci ve vlastnictví DPO a.s. 
  
Usnesení číslo: 07371/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02745/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

zrušit jeho usnesení č. 1264/ZM1418/19 ze dne 14.09.2016, které tvoří přílohu č. 1 
předloženého materiálu, v plném rozsahu 

  
2) souhlasí 
  

se záměrem  města směnit níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

bez svěření městskému obvodu 

 
− pozemek p. p. č. 455/89 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
− pozemek p. p. č. 455/114 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
− pozemek p. p. č. 455/141 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
− pozemek p. p. č. 1079/14 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
− pozemek p. p. č. 612/118 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
− pozemek p. p. č. 680/5 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
− pozemek parc. č. 4428/2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
− pozemek parc. č. 2966/17 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
− pozemek parc. č. 2967/14 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
− pozemek parc. č. 2967/16 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
− pozemek parc. č. 2970/11 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
− pozemek parc. č. 4428/7 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava 
− pozemek parc. č. 3736/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
− pozemek p. p. č. 937 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
− pozemek p. p. č. 964 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
− pozemek parc. č. 1447/14 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
− část pozemku parc. č. 3630/24 o výměře 142 m2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

která je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská 
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3630/45 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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svěřeno městskému obvodu Ostrava - Jih 
− pozemek p. p. č. 1079/7 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
− pozemek p. p. č. 455/110 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
− pozemek p. p. č. 455/176 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
− pozemek p. p. č. 475/2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

svěřeno městskému obvodu Vítkovice 
− pozemek parc. č. 1447/16 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
− pozemek parc. č. 1434 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
− pozemek parc. č. 1435 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

svěřeno městskému obvodu  Moravská Ostrava a Přívoz 
− část pozemku parc. č. 3090 o výměře 1 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

která je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská 
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3090/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

− část pozemku parc. č. 3189 o výměře 73 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská 
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3189/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

− část pozemku parc. č. 3197/1 o výměře 348 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská 
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3197/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

za 

nemovité věci ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, a to: 
− pozemek parc.č. 2424/2 jehož součástí je stavba čp. 3177 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec 

Ostrava 
− přípojky vody a kanalizace ke stavbě čp. 3177 
− část pozemku parc. č. 2424/1 o výměře 12251 m2 v k. ú. Martinov ve Slezsku, 

obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3557-25/2013 vyhotoveného pro k. ú. 
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, dále označena jako pozemek parc. č. 2424/1 v k. ú. 
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

− část pozemku parc. č. 3088/1 o výměře 206 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3088/4 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

− část pozemku parc. č. 3089 o výměře  505 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3089/3 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

− část pozemku parc. č. 3192/1 o výměře 245 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3192/5 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
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− část pozemku parc. č. 3203/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3203/6 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

− část pozemku parc. č. 3640/20 o výměře 55 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3640/21 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

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

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 28 
Návrh na u činění souhlasného prohlášení o vlastnictví pozemku 
v k. ú. Vítkovice ve prosp ěch ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 
  
Usnesení číslo: 07372/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02744/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy 

uznat vlastnické právo k pozemku parc. č. 143/30 - ostatní plocha, manipulační plocha 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

ve prospěch České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, 
IČO: 69797111 

a učinit souhlasné prohlášení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 29 
Návrh na uzav ření dodatk ů ke smlouvám o budoucí sm louv ě o zřízení 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 07373/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
evid. č. 2711/2015/MJ ze dne 19.10.2015 

s budoucím oprávněným: 

ORIO Morava a. s. 
se sídlem Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava 
IČO: 27664589, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
evid. č. 2696/2015/MJ ze dne 15.10.2015 

s budoucími oprávněnými: 

xxxxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 44/72 
  

RM_M 30 
Návrh uzav řít kupní smlouvu na nemovi té věci v k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 

Usnesení číslo: 07374/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

k materiálu č. BJ1418 02735/17 
k usnesení č. 1769/ZM1418/27 

Rada města 
  
1) souhlasí 
  s návrhem uzavřít kupní smlouvu se společností RESIDOMO, s.r.o., IČO: 05253268, 

sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, jejímž předmětem je koupě věcí v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
o čemž rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1769/ZM1418/27 ze dne 21.06.2017, 

za podmínky, že před podpisem smlouvy osobou oprávněnou tuto smlouvu za statutární město 
Ostrava podepsat dojde k výmazu zástavního práva smluvního a zákazu zcizení a zatížení 
z listu vlastnictví č. 1587 pro k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, který je přílohou č. 1/4 
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: 18.10.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 44 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Svinov, návrh 
na záměr sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Svinov a návrh na zám ěr města 
neprodat nemovité v ěci v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07375/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

k materiálu č. BJ1418 02699/17 

Rada města 
  
1) souhlasí 
  s návrhem na záměr města prodat  

− část pozemku parc. č. 2742/1 díl c) o výměře 45 m2, část pozemku parc. č. 2743/1 díl b) 
o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 2746 díl a) o výměře 71 m2 , ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Svinov, které jsou 
dle geometrického plánu č. 2754-6/2017 vyhotoveného pro k. ú. Svinov,  sloučené a nově 
označené jako pozemek parc. č. 2746/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava  
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat  
− část pozemku parc. č. 802/383 o výměře 8 m2 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřenou  městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 
vyhotoveného pro k. ú. Svinov, nově označena jako pozemek parc. č. 802/466 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

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

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 
− část pozemku parc. č. 802/335 o výměře 2 m2 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 
vyhotoveného pro k. ú. Svinov, nově označena jako pozemek parc. č. 802/464 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 

za 

− část pozemku parc. č. 802/382 o výměře 1 m2 ve vlastnictví fyzických osob, 
která je dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 vyhotoveného pro k. ú. Svinov, nově 
označena jako pozemek parc. č. 802/465 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

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

  
4) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
− pozemek parc. č. 808/6 
− pozemek parc. č. 881/5 
− pozemek parc. č. 886, 
všechny v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 46 
Návrh na uzav ření smlouvy o uzav ření budoucí smlouvy o z řízení 
věcného b řemene a smluv o z řízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 07376/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu k pozemku: 

parc. č. 3815/1 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování, údržby, 
opravy, odstranění vodovodního řadu k pozemku: 

parc. č. 2461/2 – ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s povinným: 

Asental Land, s.r.o. 
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00 
IČO: 27769143, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování, údržby 
vodovodního řadu DN 80 k pozemku: 

p. p. č. 300/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

xxxxxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování, údržby 
vodovodního řadu DN 80 k pozemku: 

p. p. č. 300/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování, údržby 
vodovodního řadu DN 80 k pozemku: 

p. p. č. 300/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
podíl ve výši 3/4, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
podíl ve výši 1/4, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování, údržby 
vodovodního řadu DN 80 k pozemku: 

p. p. č. 300/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 47 
Návrh na zám ěr města prodat pozemek v k. ú. K rásné Pole, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07377/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02747/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 1939/9 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 48 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby „Manipula ční plocha u h řbitova” 
  
Usnesení číslo: 07378/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby „Manipulační plocha u hřbitova” na části pozemku parc. č. 56/1 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

dle koordinační situace stavby - viz příloha  č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Stará Bělá 

  
 

RM_M 49 
Návrh koupit nemovitou v ěc v k. ú. He řmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07379/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02737/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit věci v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, a to pozemek p. p. č. 12/1, 
včetně součástí, od vlastníků: 

Manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
oba bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za cenu sjednanou v celkové výši 1.000.000,00 Kč 

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

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemek, uvedený v bodu 1) 
tohoto usnesení, včetně součástí, 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 předmětné věci statutární město Ostrava nabude 
do svého vlastnictví 

  
3) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, včetně 
součástí, 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 předmětné věci statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) až 3) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 50 
Informace o provedených stavebních úpravách nemovit é věci 
v k. ú. Moravská Ostrava (areál M ěstské nemocnice Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 07380/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem: Nemocniční 20, 
728 80 Ostrava, IČO: 00635162, ze dne 16.12.2016, jakožto vypůjčitele nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy na základě „Smlouvy o výpůjčce” 
ev. č. 2348/2009/MJ ze dne 08.09.2009, ve znění dodatku č. 1 a 2, 
že provedla stavební úpravy nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
a to oplocení (pod názvem „Vjezdové brány a branky do areálu Městské nemocnice Ostrava) 
s náklady ve výši 419 979,48 Kč včetně DPH 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 51 
Návrh na zám ěr města změnit smlouvu o výp ůjčce (k. ú. Záb řeh-
Hulváky) 
  
Usnesení číslo: 07381/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit níže uvedené věci nemovité, a to: 

budovu č. p. 1586, která je součástí pozemku p. č. st. 245 zast. plocha, jiná stavba  

pozemky 

p. p. č. 354/3   ost. plocha, jiná plocha 

p. p. č. 354/8   ost. plocha, jiná plocha 

p. p. č. 354/30 ost. plocha, jiná plocha 

p. p. č. 354/21 ost. plocha, jiná plocha  

p. p. č. 354/22 ost. plocha, jiná plocha 

p. p. č. 354/44 ost. plocha, jiná plocha  

− protihlukovou stěnu na pozemku p. p. č. 354/3 v délce 48,21 m 

opěrnou zeď na pozemku p. p. č. 354/3 v délce 7,71 m 

opěrnou zeď na pozemku p. p. č. 354/8 v délce 7,61 m 

opěrnou stěna na pozemku p. p. č. 354/30 v délce 7,61 m 

oplocení na částech pozemků p. p. č. 354/21, p. p. č. 354/22, p. p. č. 354/44 v délce 4,93 m 

a dále 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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− budovu trafostanice bez č. p. na pozemku p.č.st. 5627, včetně přípojky NN 

− pozemek p. č. st. 5627 zast. plocha, techn. vybavenost 

vše v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 

− formou změny smlouvy o výpůjčce ev. č. 0624/2013/MJ ze dne 05.02.2013, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 25.07.2013, a to tak, že doba výpůjčky bude prodloužena 
do 28.02.2023 (5 let) 

  
 

RM_M 53 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemek ve vlastnictví statut árního 
města Ostravy za ú čelem provedení geologického pr ůzkumu 
  
Usnesení číslo: 07382/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 213/1, 
parc. č. 213/22, parc. č. 225/9, parc. č. 3466/3, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
za účelem provedení geologického průzkumu pomocí 7 vrtaných sond a 2 sond dynamické 
penetrace 

  
 

RM_M 55 
Souhlas s po řádáním akce a umíst ění karavanu v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07383/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s pořádáním akce „POZOÓÓÓR, START !!!” 

na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

− parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda 
− parc. č. 3457/3 - zastavěná plocha a nádvoří 
− parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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pro Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 75080559 

dne 04.10.2017 v době od 9.00 - 12.00 hodin 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s umístěním reklamní plochy v podobě karavanu v rámci předvolební kampaně na části 
pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

ve dnech 07.10. - 09.10.2017 a 14.10. - 15.10.2017 v době od 10.00 do 18.00 hodin 

pro Stranu Zelených, se sídlem Senovážné náměstí 2, 110 00  Praha, IČO: 00409740 

dle snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 58 
Návrh na zám ěr pronajmout nebytové prostory v k. ú. Moravská Ost rava 
  
Usnesení číslo: 07384/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru obce pronajmout veškeré  nebytové  prostory  v  budově   (bez  čísla   popisného, 
nebo evidenčního) „objekt  občanského  vybavení”, který je součástí pozemku 
parc. č. 1013/55, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Ostrčilova), dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru obce pronajmout pozemek parc. č. 844, jehož součástí je  dům s č. p. 878 a pozemek 
parc. č. 187/22 zahrada vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, (ulice Boleslavova 17) 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 6 
Výjezdní zasedání komise investi ční, architektury a rozvoje m ěsta 
  
Usnesení číslo: 07385/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

program výjezdního zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města 

  
2) schvaluje 
  

konání výjezdního zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města ve dnech 02.11. -
03.11.2017 v rozsahu důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  
3) schvaluje 
  

uvolnění finančních prostředků k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s konáním 
výjezdního zasedání mimo město Ostravu ve výši 49 tis. Kč s DPH 

  
 

RM_M 33 
Návrh na uzav ření „Smluv o z řízení služebností” a „Smlouvy o z řízení 
věcného b řemene” v souvislosti se stavbami odboru investi čního 
zahrnutými do kapitálového rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07386/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizační síť Nová Ves -
Jih, inženýrské sítě 2. etapa - splašková kanalizace 2. a 3. stavba a ČS splašků č. 2” mezi 
vlastníkem: 
TJ Sokol Ostrava - Nová Ves, z.s. 
U Boříka 280/369, Nová Ves, 709 00 Ostrava 
IČO: 00560391 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku p. č. st.  461/17 v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) rozhodla 
  uzavřít „Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizační síť Nová Ves -

Jih” mezi povinným: 
Povodí Odry, státní podnik 
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc. č. 588 
a  p. č. st. 1159 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu 

  
3) rozhodla 
  uzavřít „Smlouvu  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou „Zrušení výpustí 

do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích” a „Rekonstrukce vodovodu Proskovice 
ul. Světlovská” mezi povinným: 
Moravskoslezský kraj 
28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene  na části pozemku parc. č. 837/1 
v k. ú. Proskovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  uzavřít „Smlouvu  o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou „Petřkovice -

kanalizační stoka T, odkanalizování obce - část B - II. etapa - SO 02.2 Splašková kanalizace” 
mezi povinným: 
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 
za kterou jedná 
Územní pracoviště Ostrava 
IČO: 69797111 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene  na částech pozemků parc. č.1906/3 a parc. č. 
1906/7 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Zrušení výpustí 
do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích”  mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene  na části pozemku parc. č. 183/2 v k. ú. 
Proskovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 35 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo z d ůvodu vzniku 
méněprací a víceprací v rámci stavby „Výstavba vrtulník ového hangáru 
v areálu HZS MSK, rozší ření zpevn ěných ploch´´ 
  
Usnesení číslo: 07387/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1839/2017/OI/VZKÚ se zhotovitelem Stavos Stavby 
a.s., U Studia 3189/35, Ostrava - Zábřeh, 700 30, IČO: 44739494, z důvodu vzniku méněprací 
a víceprací v rámci stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření 
zpevněných ploch´´, kterým se upravuje cena díla na částku 3.124.014,89 Kč vč. DPH 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Monitorovací sí ť prameništ ě Ostrava - Nová Ves 
a Hulváky - PD”, po ř. č. 149/2017 
  
Usnesení číslo: 07388/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektových dokumentací pro stavbu „Monitorovací síť prameniště Ostrava - Nová Ves 
a Hulváky” v k.  ú. Nová Ves a v k. ú. Hulváky, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, se společností:   
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KB projekt AQUA s.r.o. 
se sídlem: Staroveská 129/154, Proskovice, 724 00  Ostrava 
IČO: 06020364 

za cenu nejvýše přípustnou 304.500,- Kč (neplátce DPH) 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „MNO - Modernizace pavilonu E2 (PD+AD+I Č)”, po ř. č. 
197/2017 
  
Usnesení číslo: 07389/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázkách, v platném  znění, na vypracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu 
inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného stavebního povolení a výkonu 
autorského dozoru po dobu realizace stavby „Městská nemocnice Ostrava – Modernizace 
pavilonu E2“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 
 
členové: 
 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Mgr. Jaroslav Čermák - odbor investiční 

náhradníci: 
 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 58/72 
  

3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení   
 
členové:   
 
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční   
4 Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
  
náhradníci:   
 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Revitalizace lesoparku Benátky a Hulv áckého kopce 
(DÚR+IČ)”, po č. č. 172/2017 
  
Usnesení číslo: 07390/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07198/RM1418/101 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

dle ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na vypracování projektové dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí včetně výkonu inženýrské činnosti pro získání pravomocného 
územního rozhodnutí ke stavbě „Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce”, 
na rozhraní dvou městských obvodů Mariánské hory a Hulváky, Nová Ves, obec Ostrava, 
z důvodu uvedeného v předloženém materiálu 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „Výsadba ul. Českobratrská” č. 212/2017 
  
Usnesení číslo: 07391/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci výsadby v chodnících a ochranných 
ostrůvcích u přechodů pro chodce na ul. Českobratrská v Moravské Ostravě  v rozsahu 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ivánek - Zeman, v.o.s. 
Sídlo: č.p. 55, 739 25 Žabeň 
IČO: 451 97 857 

za cenu nejvýše přípustnou 616.664,- Kč bez DPH 
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RM_M 34 
Předchozí souhlas rady m ěsta k pronájmu nemovitosti sv ěřené 
městskému obvodu a k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 07392/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 07129/RM1418/100 
k usnesení č. 04747/RM1418/68 
  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k  nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) a k pronájmu dle čl. 7, odst. (9), 
písm. u) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Poskytnutí ú čelových transfer ů na realizaci projekt ů „Revitalizace 
zeleně v okolí pomníku v Ostrav ě-Proskovicích” a „Revitalizace zelen ě 
na hřbitov ě v Ostrav ě-Proskovicích” (MOb Proskovice) a „Nau čná 
stezka v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava - Permoníkova stezka” 
(MOb Michálkovice) 
  
Usnesení číslo: 07393/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Proskovice ve výši 90 % z celkových nákladů, maximálně však 
324.000 Kč na realizaci projektu „Revitalizace zeleně v okolí pomníku v Ostravě-
Proskovicích” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Proskovice ve výši 90 % z celkových nákladů, maximálně však 
308.700 Kč na realizaci projektu „Revitalizace zeleně na hřbitově v Ostravě Proskovicích” 
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového investičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Michálkovice ve výši 71 % celkových nákladů, maximálně však 
243.530 Kč na realizaci projektu „Naučná stezka v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava -
Permoníkova stezka” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- zvyšuje se financování 
pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 ................................................... o 877 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 515 ......................... o 633 tis. Kč 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 616 ......................... o 244 tis. Kč 

u městského obvodu Proskovice: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 515 ........................................ o 633 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 .......................................................... o 633 tis. Kč 

u městského obvodu Michálkovice: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 516 ....................................... o 244 tis. Kč 

- zvyšují se kapitálové výdaje 
§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ......................................................... o 244 tis. Kč 
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5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 3 
Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na certifikaci systému 
environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 
  
Usnesení číslo: 07394/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na certifikaci systému environmentálního 
managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 u právnické osoby: CERT- ACO, s.r.o., 
IČO: 25606310, se sídlem Huťská 229, 27201 Kladno za cenu nejvýše přípustnou 239.580 Kč 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření příslušné příkazní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu na certifikaci 
systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 u právnické 
osoby: CERT-ACO, s.r.o., IČO: 25606310, se sídlem Huťská 229, 27201 Kladno za cenu 
nejvýše přípustnou 239.580 Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o podání žádosti o certifikaci systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN 
ISO 14001:2016 u právnické osoby: CERT-ACO, s.r.o., IČO: 25606310, se sídlem 
Huťská 229, 27201 Kladno dle důvodové zprávy předloženého materiálu, za podmínek 
uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 
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4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

§ 6171, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 190, ORG 0000190000000...............o 140 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje 

§3792, pol. 5139, ÚZ 1030, ORJ 190.....................................................o 10 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 6171, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 190....................................................o 150 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí, podat žádost 
dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.11.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  
6) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 20 
Návrh na uzav ření smlouvy o poskytování elektronické spisové služ by 
eSpis ve verzi LITE s p ředmětnými organizacemi 
  
Usnesení číslo: 07395/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi 
LITE s organizacemi zřizovanými obcemi ve správním obvodu města Ostravy dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi 
LITE s organizacemi zřizovanými statutárním městem Ostrava dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 54 
Smlouva na vytvo ření webové prezentace zdravaOVA.cz 
se spol. OVANET, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07396/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy na dodávku programového vybavení a poskytování služeb technické 
podpory provozu a rozvoje informačních systémů se společností OVANET a.s. se sídlem: 
Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
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RM_VZ 5 
Návrh smlouvy na úpravu elektronického objednávkové ho systému 
SMO 
  
Usnesení číslo: 07397/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na rozvoj programového 
vybavení se spol. Algotech, a.s., se sídlem: Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, 
IČO: 24775487, za cenu nejvýše přípustnou 234.900,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 7 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Voz ňákové, Ph.D., 
náměstkyn ě primátora, do Ma ďarska (Miskolc) ve dnech 14.-16.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07398/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 07161/RM1418/101 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty  doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 
primátora, do Maďarska (Miskolc) ve dnech 14.-16.09.2017  

  
 

RM_M 2 
Zpráva o hospoda ření SMO za I. pololetí roku 2017 
  
Usnesení číslo: 07399/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02740/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

projednat zprávu o hospodaření SMO za I. pololetí roku 2017 
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2) ukládá 
  

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k projednání bod 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 3 
Inventarizace majetku a závazk ů statutárního m ěsta Ostravy -
magistrátu za rok 2017 
  
Usnesení číslo: 07400/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) jmenuje 
  

Ústřední inventarizační komisi ve složení: 

předseda:  doc. Ing. Iveta Vozňáková Ph.D., náměstkyně primátora 
tajemník:    Ing. Marie Lekešová, odbor financí a rozpočtu 
členové:     Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového 
                   Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy 
                   Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního 
                   Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
2) schvaluje 
  

Plán inventur na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava -
magistrát, zaslat ústřední inventarizační komisi závěrečnou zprávu z inventarizace majetku 
a závazků, a to do 31.01.2018 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 21 
Úprava rozpo čtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 07401/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

1.1. o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Petřkovice ve výši 1 773 tis. Kč na opravu chodníku podél ul. Koblovské - II. etapa 
b) Krásné Pole ve výši 837 tis. Kč na zakoupení malotraktoru 

1.2. o změnu účelu použití části neinvestiční dotace ve výši 61 tis. Kč schválené městskému 
obvodu Vítkovice na úpravu odvodnění ul. Sirotčí, a to na částečné pokrytí nákladů 
vynaložených na opravu uličních vpustí na ul. Pasteurova 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

− nedaňové příjmy 
na § 3326, pol. 2322, ORJ 200 o 24 tis. Kč (C.2.) 

− ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(A.1.) na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 104113013 o 21 tis. Kč 
                                                ÚZ 104513013 o 173 tis. Kč 

− ostatní investiční přijaté transfery ze SR 
(A.1.) na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 104113013 o 27 tis. Kč 
                                                ÚZ 104513013 o 229 tis. Kč 

− běžné výdaje 
na § 5311, pol. 5169, ORJ 270 o 92 tis. Kč (C.1.) 
na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 24 tis. Kč (C.2.) 
na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 600 tis. Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 221, § 6223, pol. 5169 o 70 tis. Kč 
                                            pol. 5175 o 70 tis. Kč 
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(C.5.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169, org. 8220 o 3 256 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 5171 o 12 250 tis. Kč 
(C.7.)  na ORJ 160, § 3319, pol. 5194 o 5 tis. Kč 
                                             pol. 5169 o 5 tis. Kč 
na § 3799, pol. 5169, ORJ 300 o 220 tis. Kč (C.8.) 
(C.10.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5021 o 200 tis. Kč 
                                 § 4349, org. 94000000, pol. 5424, ÚZ 104513013 o 17 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 104113013 o 2 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 104107606 o 1 tis. Kč  

− kapitálové výdaje 
na § 2219, pol. 6122, ORJ 100 o 260 tis. Kč (C.3.) 
(C.5.) na ORJ 230, § 3421, pol. 6121, org. 3214 o 1 000 tis. Kč 
                               § 3699, pol. 6121, org. 8216 o 3 000 tis. Kč 
                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8114 o 30 tis. Kč 
(C.6.) na ORJ 136, § 3639, pol. 6121 o 220 tis. Kč 
                                            pol. 6122 o 369 tis. Kč                              

− neinvestiční transfery 
(A.1.) na § 3522, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 104113013, org. 4241 o 21 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104513013, org. 4241 o 173 tis. Kč   

− investiční transfery 
(A.1.) na § 3522, pol. 6356, ORJ 170, ÚZ 104113013, org. 4241 o 27 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104513013, org. 4241 o 229 tis. Kč 

− převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 6330, org. 511 o 1 773 tis. Kč (E.1.) 
                                                   ÚZ 95, org. 618 o 690 tis. Kč (C.9.) 
                                                   ÚZ 3500, org. 618 o 147 tis. Kč (C.9.)      

s n i ž u j í 

− běžné výdaje 
na § 6171, pol. 5162, ORJ 133 o 92 tis. Kč (C.1.) 
na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 140 tis. Kč (C.4.) 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 3 256 tis. Kč (C.5.) 
na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 220 tis. Kč (C.8.) 
(C.10.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5031 o 200 tis. Kč 
                                 § 4349, org. 94000000, pol. 5011, ÚZ 104513013 o 17 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 104113013 o 2 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 104107606 o 1 tis. Kč   
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− kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 860 tis. Kč (C.3.) 
(C.5.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3214 o 1 000 tis. Kč 
                               § 3311, pol. 6121, org. 8203 o 3 000 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3192 o 30 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 0857 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2321, pol.. 6121, org. 7087 o 3 000 tis. Kč 
                                                              org. 7089 o 2 000 tis. Kč 
                                                              org. 7092 o 500 tis. Kč 
                                                              org. 7231 o 1 800 tis. Kč 
                                                              org. 7256 o 450 tis. Kč 
                                                              org. 7257 o 500 tis. Kč 
                                                              org. 7328 o 3 000 tis. Kč    
na § 5311, pol. 6121, ORJ 136 o 589 tis. Kč (C.6.) 
(C.9.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6022 o 190 tis. Kč 
                                                                         org. 6027 o 500 tis. Kč 
                                             pol. 6121, org. 6047 o 147 tis. Kč                          
                           

− neinvestiční transfery 
na § 3319, pol. 5222, ORJ 160 o 10 tis. Kč (C.7.) 

s n i ž u j e  účelová rezerva na financování městských obvodů 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 6330 o 1 773 tis. Kč (E.1.) 

Městský obvod Krásné Pole (C.9.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 618 o 690 tis. Kč 
                                   ÚZ 3500, org. 618 o 147 tis. Kč 

− zvýší kapitálové výdaje na zakoupení malotraktoru 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 95 o 690 tis. Kč 
                                  ÚZ 3500 o 147 tis. Kč  

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 511 o 1 773 tis. Kč 
− zvýší běžné výdaje na opravu chodníku podél ul. Koblovské - II. etapa 

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 1 773 tis. Kč 
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3) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 1 
Provedení opravy elektroinstalace technologie fontá ny v prostoru OC 
FORUM NOVÁ KAROLINA 
  
Usnesení číslo: 07402/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o  zadání  veřejné  zakázky  malého rozsahu firmě KTS-AME s.r.o., se sídlem Karla Čapka 60, 

500 02 Hradec Králové, IČO: 42194407, na opravu elektroinstalace technologie fontány 
v prostoru OC FORUM NOVÁ KAROLINA v Moravské Ostravě,   a to za cenu nejvýše 
přípustnou ve výši   295 983,--  Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.10.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 4 
Výměna oken v objektu sídla spole čnosti Ostravské m ěstské lesy 
a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07403/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Jiří Janoš - Malnat, Na Návsi 1219, 747 14 
Ludgeřovice,  IČO: 16617223, na výměnu 13 ks oken v objektu sídla společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. na ul. A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava-Zábřeh,  a to za cenu 
nejvýše přípustnou ve výši   187 940,--  Kč bez DPH 
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2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.10.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí bezúro čných záp ůjček zaměstnanc ům dle Statutu 
sociálního fondu zam ěstnanc ů Statutárního m ěsta Ostravy za řazených 
do magistrátu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07404/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročných zápůjčkách dle Statutu sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy 
a do organizačních složek zřízených městem, a to se zaměstnanci  uvedenými 
v příloze č. 1 předloženého materiálu včetně vymezených účelů a výše zápůjček 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města 
na jeho jednání dne 18.10.2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 18.10.2017
 vedoucí odboru platového a personálního 
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RM_M 59 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky statutárního m ěsta Ostravy, 
kterou se mění a dopl ňuje obecn ě závazná vyhláška statutárního m ěsta 
Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzuma ce alkoholických nápoj ů 
na veřejném prostranství, ve zn ění pozd ějších zm ěn a dopl ňků 
  
Usnesení číslo: 07405/RM1418/104 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 02755/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 18.10.2017
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
 
 
 


