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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 28.11.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

07796/RM1418/110 RM_M 0 Schválení programu 110. schůze rady města 

konané dne 28.11.2017 

35 

07797/RM1418/110 RM_M 2 Pojmenování nové ulice v Ostravě-Krásném Poli 50 

07798/RM1418/110 RM_M 72 Žádost o prominutí vratky předfinancování z akce 

“Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole” 

50 

07799/RM1418/110 RM_M 76 Schválení Smlouvy o financování mikroprojektu 

typu A realizovaného v rámci “Fondu 

mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia” 

50 

07800/RM1418/110 RM_M 55 Příprava a podání žádostí o dotaci do výzvy č. 

16/2017 “Přírodní zahrady” v rámci Národního 

programu Životní prostředí 

50 

07801/RM1418/110 RM_M 56 Podání žádosti o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu pro projekt 

“Revitalizace bytových domů Syllabova 26, 28, 

30, 32, 34, Ostrava-Vítkovice” 

50 

07802/RM1418/110 RM_MZP 2 Zásady pro poskytování pracovního volna                       

s náhradou mzdy nebo platu a náhrady ušlého 

výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou 

pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 

35 

07803/RM1418/110 RM_MZP 3 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon 

funkce neuvolněným členům ZMO 

35 

07804/RM1418/110 RM_M 3 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora, do Polska (Katowice) 

dne 25.10.2017 

35 

07805/RM1418/110 RM_M 49 Návrh Smlouvy o zajištění odborné praxe              

mezi statutárním městem Ostrava a Ostravskou 

univerzitou v Ostravě 

25 

07806/RM1418/110 RM_M 50 Návrh Dohody o zajištění odborné praxe                 

na pracovišti mezi statutárním městem Ostrava           

a Střední odbornou školou ochrany osob a majetku 

s.r.o., Karviná-Hranice a Ostrava-Poruba 

25 

07807/RM1418/110 RM_M 51 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava              

za měsíc říjen 2017 

25 

07808/RM1418/110 RM_M 52 Ukončení rámcové smlouvy č.EIDEL/22/082009  

a ev. č. 2351/2009/MP ze dne 11. 9. 2009 

zajišťující přístup do centrálního registru řidičů 

25 

07809/RM1418/110 RM_M 53 Návrh na uzavření dohody o zpracování osobních 

údajů z městského integrovaného kamerového 

systému 

25 

07810/RM1418/110 RM_M 54 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

nebytových prostor na umístění kamerového 

systému a distribučních bodů 

25 

07811/RM1418/110 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Úklidové práce MP 2018” poř. 

č. 224/2017 
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07812/RM1418/110 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Preventivní péče MP Ostrava” 

poř. č. 238/2017 

25 

07813/RM1418/110 RM_M 57 Návrh na udělení Čestného občanství města 

Ostravy, udělení Ceny města Ostravy                    

in memoriam a udělení Ceny města Ostravy 

01 

07814/RM1418/110 RM_M 73 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění   

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn    

a doplňků 

28 

07815/RM1418/110 RM_M 74 Průběh likvidace státního podniku Čistírny                

a prádelny, státní podnik “v likvidaci” k 31.8.2017 

Návrh smlouvy o postoupení pohledávky 

28 

07816/RM1418/110 RM_M 83 Návrh programu 31. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 13. prosince 2017 

28 

07817/RM1418/110 RM_M 42 Návrh na změnu stanovených podmínek                 

pro čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového 

příspěvku poskytnutého Domovu Slunovrat, 

příspěvková organizace 

41 

07818/RM1418/110 RM_M 66 Informace o způsobu zajištění financování 

vybraných druhů služeb prostřednictvím 

individuálního projektu Moravskoslezského kraje 

v letech 2019-2020 a návrh na uzavření smlouvy     

o poskytnutí dotace 

86 

07819/RM1418/110 RM_M 32 Zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz 

městským příspěvkovým organizacím z oblasti 

kultury na krytí dopadů legislativní změny              

na osobní náklady 

87 

07820/RM1418/110 RM_M 33 Žádost Národního divadla moravskoslezského,          

p. o., o prodloužení termínu použití a vyúčtování 

poskytnutých účelových příspěvků 

42 

07821/RM1418/110 RM_M 65 Návrh na uzavření Smlouvy na zajištění 

cateringových služeb pro vzdělávací aktivity 

realizované v rámci klíčové aktivity 5 projektu 

„Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 

Ostrava“ 

91 

07822/RM1418/110 RM_MZP 1 Návrh na nabytí hmotné nemovité věci v dražbě 08 

07823/RM1418/110 RM_M 17 Souhlas vlastníka pozemku s umístěním 

protihlukové clony 

08 

07824/RM1418/110 RM_M 18 Souhlas s trvalým odnětím části pozemku v k. ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava ze 

zemědělského půdního fondu 

08 

07825/RM1418/110 RM_M 19 Návrh na souhlas se stavebními úpravami 

nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

pro společnost Helikopter Air Transport 

Gesellschaft m.b.H 
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07826/RM1418/110 RM_M 20 Návrh na souhlas se vstupem na pozemek                

za účelem provedení atmogeochemického 

průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 

důlních plynů na povrch, návrh na souhlas               

s umístěním drenážního odplyňovacího systému, 

návrh na zrušení usnesení a návrh na souhlas              

s umístěním inženýrské sítě, vše do pozemků            

ve vlastnictví statutárního města Ostravy,                 

pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

08 

07827/RM1418/110 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním plynárenského 

zařízení do částí pozemků v k. ú. Poruba-sever, 

obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy              

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene   

pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

07828/RM1418/110 RM_M 22 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti    

s Povodí Odry, státní podnik 

08 

07829/RM1418/110 RM_M 23 Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Petřkovice 

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

07830/RM1418/110 RM_M 24 Návrh na záměr města nesměnit pozemky v k. ú. 

Hrušov, obec Ostrava, návrh na záměr města 

neprodat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava 

08 

07831/RM1418/110 RM_M 25 Návrh na záměr města neprodat části pozemků            

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

07832/RM1418/110 RM_M 26 Návrh neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh             

nad Odrou, obec Ostrava 

08 

07833/RM1418/110 RM_M 27 Návrh na záměr pronájmu nebytových prostor           

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

obec Ostrava 

08 

07834/RM1418/110 RM_M 28 Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám 08 

07835/RM1418/110 RM_M 29 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k pachtovní 

smlouvě (k.ú. Slezská Ostrava) 

08 

07836/RM1418/110 RM_M 30 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě                        

o výpůjčce (k.ú. Zábřeh-Hulváky) 

08 

07837/RM1418/110 RM_M 31 Doporučení k přechodu nájmu bytu č. 1                  

v bytovém domě na ul. Vaňkova1013/53, Ostrava-

Bělský Les 

08 

07838/RM1418/110 RM_M 36 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene            

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

07839/RM1418/110 RM_M 37 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

přípojky NN včetně přípojkové skříně, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene            

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
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07840/RM1418/110 RM_M 38 Návrh koupit pozemky v k. ú. Výškovice                   

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

07841/RM1418/110 RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním stavby “Parkovací 

stání na ul. J. Kotase” a Parkovací stání na ul.                  

J. Herolda 3” 

08 

07842/RM1418/110 RM_M 43 Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního 

řadu a splaškové kanalizace v k. ú. Hrabová, obec 

Ostrava, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 

darovací s J.T., L.T, V.K., M.B. a uzavřít smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti                 

s vlastníky pozemku 

08 

07843/RM1418/110 RM_M 44 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy 

08 

07844/RM1418/110 RM_M 47 Návrh přijmout darem nemovité a movité věci               

v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh svěřit 

nemovité a movité věci v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava městskému obvodu Pustkovec 

08 

07845/RM1418/110 RM_M 48 Návrh na záměr města propachtovat pozemky               

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

08 

07846/RM1418/110 RM_M 58 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc              

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh na záměr města 

nesměnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

08 

07847/RM1418/110 RM_M 59 Souhlas se zpětvzetím výpovědi a dohoda                 

o skončení nájmu služebního bytu č. 7 v bytovém 

domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská 

Ostrava 

08 

07848/RM1418/110 RM_M 60 Návrh na souhlas s umístěním a napojením 

inženýrských sítí do části pozemků v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov, a návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

pro společnost ALGECO s.r.o. 

08 

07849/RM1418/110 RM_M 61 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí              

o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu           

k pozemku v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, pro 

budoucího oprávněného statutární město Ostrava 

32 

07850/RM1418/110 RM_M 62 Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby 

pro Ostravské komunikace, a.s. 

08 

07851/RM1418/110 RM_M 63 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava 

08 

07852/RM1418/110 RM_M 64 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí            

do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy Návrh na uzavření smluv o budoucích 

smlouvách o zřízení služebností a návrh na 

uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou               

a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce                       

se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 
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07853/RM1418/110 RM_M 69 Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba-

sever, obec Ostrava 

08 

07854/RM1418/110 RM_M 86 Návrh směnit nemovité věci ve vlastnictví SMO 

za nemovité věci ve vlastnictví DPO a.s. 

08 

07855/RM1418/110 RM_M 87 Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách 

o zřízení služebnosti ve více k. ú. města Ostravy               

s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 

08 

07856/RM1418/110 RM_M 79 Návrh - uzavření smlouvy o výpůjčce (k. ú. 

Moravská Ostrava) 

08 

07858/RM1418/110 RM_M 89 Návrh na souhlas vlastníka pozemku se záborem 

veřejné zeleně 

08 

07859/RM1418/110 RM_M 84 Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k 

nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické 

průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše “A” 

08 

07860/RM1418/110 RM_M 4 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

1834/2016/OI/VZKÚ 

05 

07861/RM1418/110 RM_M 5 Návrh na předání kompletní projektové 

dokumentace na stavbu “Revitalizace bytových 

domů Syllabova 26,28,30,32,34” městskému 

obvodu Vítkovice 

05 

07862/RM1418/110 RM_M 35 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 

Distribuce, a.s. v souvislosti s přeložkami 

elektroenergetických zařízení 

05 

07863/RM1418/110 RM_M 70 Návrh na uzavření Dohody o ukončení 

závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo 

a smlouvou příkazní č. 2937/2016/OI/VZKÚ 

05 

07864/RM1418/110 RM_M 82 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

v rámci stavby “Cyklistická stezka Proskovická, 

Blanická” se společnosti HOCHTIEF CZ a.s. 

05 

07865/RM1418/110 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Demolice výrobně skladovacích 

objektů” poř. č. 228/2017 

05 

07866/RM1418/110 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu                      

a kanalizace v ul. Pflegrova (PD+AD+IČ)” poř. č. 

186/2017 

05 

07867/RM1418/110 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast 

Předškolní”, poř. č. 223/2017 

05 

07868/RM1418/110 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast 

Bedřicha Nikodéma” poř. č. 230/2017 

05 

07869/RM1418/110 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast 

Lužická - Lumírova”, poř. č. 231/2017 

05 

07870/RM1418/110 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění funkce 

technického dozoru stavebníka pro stavbu 

“Rekonstrukce VO oblast Předškolní” 

05 

07871/RM1418/110 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Posílení vodovodu ul.                  

Na Rovince, DN 300”, poř. č. 256/2017 

05 

07872/RM1418/110 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Sportovní hala - Sokolovna 

Svinov”, poř. č. 236/2017 

05 
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07873/RM1418/110 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Landek - kácení stromů               

nad cyklostezkou II”, poř. č. 201/2017 

05 

07874/RM1418/110 RM_VZ 13 Návrh na uzavření smlouvy o postoupení práv              

a povinností a smlouvy o dílo na PD - akce 

“Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová” 

05 

07875/RM1418/110 RM_M 10 Návrh na uzavření smlouvy o výkonu funkce 

člena poroty a vyplacení odměn za účast porotce  

v architektonické soutěži o návrh na řešení 

rekonstrukce historické budovy bývalých jatek   

pro účely galerie Plato Ostrava  

89 

07876/RM1418/110 RM_M 75 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

07877/RM1418/110 RM_VZ 17 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na tisk Změny č. 1 Územního plánu Ostravy                   

v nákladu 20 kompletů 

89 

07878/RM1418/110 RM_VZ 21 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení 

architektonické studie “revitalizace předprostoru 

Domu umění” 

89 

07879/RM1418/110 RM_M 80 Program na revitalizaci veřejného prostoru na 

území statutárního města Ostravy pro rok 2018 

38 

07880/RM1418/110 RM_M 81 Objednávka opravy výsadeb poničených 

vandalismem v rámci projektu “Izolační zeleň 

města Ostrava - projekt 04” 

38 

07881/RM1418/110 RM_M 8 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů               

do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace 

80 

07882/RM1418/110 RM_M 9 Vyhlášení programu na poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací na ozdravné pobyty do 

30.04.2018 

80 

07883/RM1418/110 RM_M 13 Registrace útulku pro psy a návrh Dodatku č. 1           

k Provoznímu řádu útulku pro psy 

33 

07884/RM1418/110 RM_M 14 Žádost městského obvodu Michálkovice                 

o prodloužení termínu čerpání poskytnutých 

prostředků na realizaci projektu “Naučná stezka   

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava - Permoníkova 

stezka” 

80 

07885/RM1418/110 RM_M 15 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti Veolia 

Energie ČR, a.s. 

80 

07886/RM1418/110 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Veterinární péče”, poř. č. 

150/2017 

80 

07887/RM1418/110 RM_M 34 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování 

elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE    

s předmětnými organizacemi 

83 

07888/RM1418/110 RM_M 45 Dodatek č. 1 ke smlouvě na rozvoj programového 

produktu CMS PLONE pro správu internetové 

prezentace SMO se spol. OVANET 

83 
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07889/RM1418/110 RM_M 46 Objednávka výměny statistických kamer 

pořízených v rámci projektu Rozšíření portálu 

SMO 

83 

07890/RM1418/110 RM_M 71 Objednávka digitálního knižního skeneru             

za účelem rozšíření digitalizačních kapacit 

podatelny MMO 

83 

07891/RM1418/110 RM_M 77 Návrh rozpočtu SMO pro rok 2018 07 

07892/RM1418/110 RM_M 1 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 

cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy 

č. 18 

07 

07893/RM1418/110 RM_M 12 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

07 

07894/RM1418/110 RM_M 41 Snížení prostředků roku 2017 pro financování 

roku 2018 

07 

07895/RM1418/110 RM_M 67 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

07896/RM1418/110 RM_M 11 Uzavření Smlouvy o výpůjčce mezikolejového 

absorbéru hluku s funkcí retence vody                     

s vegetačním povrchem společnosti Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

09 

07897/RM1418/110 RM_M 16 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace SLEZSKÉMU 

ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení 

Mikulášského vlaku po Ostravském železničním 

uzlu 

09 

07898/RM1418/110 RM_VZ 8 Zadání zpracování investičního záměru “Nový 

příjezd k areálu Planetária Ostrava” 

09 

07899/RM1418/110 RM_VZ 9 Zadání zpracování investičního záměru “Zkušební 

plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz” 

09 

07900/RM1418/110 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Zahloubení ul. Bohumínská              

v úseku Dědičná - Těšínská - investiční záměr” 

poř. č. 235/2017 

09 

07901/RM1418/110 RM_M 85 Zrušení výběrového řízení na obsazení místa člena 

představenstva obchodní společnosti Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

28 

07902/RM1418/110 RM_M 7 Návrh na prodej movitých věcí formou aukce 84 

07903/RM1418/110 RM_M 68 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce hmotného 

majetku 

84 

07904/RM1418/110 RM_VZ 7 Provádění úklidových prací v objektech Útulku 

pro psy v roce 2018 

84 

07905/RM1418/110 RM_VZ 15 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu                  

na zpracování projektové dokumentace úpravy 

výsadbových míst dvanácti stromů na Prokešově 

náměstí 

84 

07906/RM1418/110 RM_M 6 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu              

v Ostravě 

 

21 
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07907/RM1418/110 RM_M 40 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v 

Ostravě 

21 

07908/RM1418/110 RM_ORG 1 Návrh na schválení termínu 26. mimořádné schůze 

rady města dne 20.12.2017 

35 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 88 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce Návrh              

na prominutí úhrady za bezesmluvní užívání 

08 

  RM_MZP 4 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

90 

  RM_M 78 Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina                          

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

  RM_VZ 14 Revitalizace parku u Biskupství - IZ 05 

  
 
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava bodu 2) usn.č. 7721/RM1418/108 

ze dne 7.11.2017 (rozpočtové opatření) 

07 
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RM_M 0 
Schválení programu 110. schůze rady města konané dne 28.11.2017 
  
Usnesení číslo: 07796/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 110. schůze rady města konané dne 28.11.2017 

  

 
RM_M 2 
Pojmenování nové ulice v Ostravě-Krásném Poli 
  
Usnesení číslo: 07797/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
kladné stanovisko komise muzejní, letopisecké, názvoslovné heraldické rady města k návrhu 

pojmenování ulice na pozemcích parc. č. 2134/21, parc. č. 2134/137, parc. č. 2134/146 a parc. 

č. 2258, vše v k.ú. Krásné Pole, názvem “Jindřicha Šajnara”, vyjádřené usnesením z 11. 

zasedání komise ze dne 26.09.2017 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem pojmenování ulice v k.ú. Krásné Pole názvem “Jindřicha Šajnara” v městském 

obvodu Krásné Pole, dle předloženého materiálu, 

za předpokladu souhlasného stanoviska ZMOb Krásné Pole 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstva města, a to za 

předpokladu souhlasného stanoviska ZMOb Krásné Pole 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.01.2018 

 starosta městského obvodu Krásné Pole 
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RM_M 72 
Žádost o prominutí vratky předfinancování z akce “Modernizace výuky 
v ZŠ Krásné Pole” 
  
Usnesení číslo: 07798/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05099/RM1418/74 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o ponechání částky ve výši 25 075,02 Kč městskému obvodu Krásné Pole, dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 76 
Schválení Smlouvy o financování mikroprojektu typu A realizovaného     
v rámci “Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia” 
  
Usnesení číslo: 07799/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05385/RM1418/78 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy č. ERS-CZ/2017/1141 o financování mikroprojektu typu A pro projekt  

 „10 let partnerství”, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava - městským 

obvodem Krásné Pole a poskytovatelem Euroregionem Silesia - CZ se sídlem Horní nám. 

382/69, 746 01  Opava, IČ: 68941773, na financování projektu “10 let partnerství” z Fondu 

mikroprojektů v Euroregionu Silesia, programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Krásné Pole 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.01.2018 

 starosta městského obvodu Krásné Pole 
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RM_M 55 
Příprava a podání žádostí o dotaci do výzvy č. 16/2017 “Přírodní 
zahrady” v rámci Národního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 07800/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektů pod souhrnným názvem “Přírodní zahrady” ke spolufinancování               

z Národního programu životní prostředí 

  

2) souhlasí 

  
s podáním 7 žádostí o dotaci pro projekty pod souhrnným názvem “Přírodní zahrady” v rámci 

Národního programu Životní prostředí 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění předložení žádostí o dotaci a všech jejich příloh pro projekty dle bodu 2) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 16/2017 v rámci Národního programu Životní 

prostředí, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádostí 

o dotaci uvedených v bodu 2) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.01.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektů pod souhrnným názvem “Přírodní zahrady” financování projektů 

v celkové výši 5 000 tis. Kč 

- v roce 2019: 

na zajištění předfinancování projektů z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši                     

2 500 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování ve výši 750 tis. Kč dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

5) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 
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o zajištění spolufinancování a předfinancování projektů uvedených v bodě 2)  v rámci 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.01.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 56 
Podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního 
programu pro projekt “Revitalizace bytových domů Syllabova 26, 28, 
30, 32, 34, Ostrava-Vítkovice” 
  
Usnesení číslo: 07801/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 06935/RM1418/99 
k usnesení č. 6916/RM1014/91 ze dne 9.4.2013 
k usnesení č. 7850/RM1014/103 ze dne 27.8.2013 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o podporu pro projekt “Revitalizace bytových domů Syllabova 26 ,28, 30, 32, 

34, Ostrava - Vítkovice” ke spolufincování z Integrovaného regionálního operačního 

programu, 37. výzvy v rámci specifického cíle 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru 

bydlení 

  

2) žádá 

  
městský obvod Vítkovice 

jako nositele projektu zajistit předložení a podání kompletní žádosti o podporu k projektům dle 

bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 37. výzvy Integrovaného regionálního 

operačního programu 

  

 Vyřizuje: Petr Dlabal, T: 30.11.2017 

 starosta městského obvodu Vítkovice 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování celkových výdajů 

projektu ve výši 27 080 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování SMO 

celkem ve výši 12 562 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, z toho: 

- v roce 2018 na předfinancování projektu ve výši  17 528 tis. Kč, přičemž tato částka obsahuje 
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   finanční podíl MOb Vítkovice ve výši 5 300 tis. Kč 

- v roce 2019 na předfinancování projektu ve výši 9 552 tis. Kč, přičemž tato částka obsahuje 

   finanční podíl MOb Vítkovice ve výši 2 824 tis. Kč 

  

4) žádá 

  
městský obvod Vítkovice 

zajistit ve spolupráci s odborem investičním MMO spolufinancování a předfinancování 

projektu dle bodu 1) tohoto usnesení v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města 

Ostravy uvedených v bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Petr Dlabal, T: 31.12.2017 

 starosta městského obvodu Vítkovice 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_MZP 2 
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu 
a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou       
pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 
  
Usnesení číslo: 07802/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a náhrady 

ušlého výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě 

uvolněni 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

na jeho jednání dne 13.12.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru platového a personálního 
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RM_MZP 3 
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným 
členům ZMO 
  
Usnesení číslo: 07803/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem stanovit měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce 

od 1. 1. 2018 následovně : 

a) člen rady -  odměna ve výši 12 400 Kč 

b) předseda výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 6 200 Kč 

c) člen výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 5 200 Kč 

d) člen zastupitelstva bez dalších funkcí - odměna ve výši 3 100 Kč 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na poskytování souhrnných odměn za výkon více funkcí přičemž sčítání  odměn             

se omezuje takto: 

a) odměna za výkon funkce člena rady se zahrnuje do celkové měsíční odměny ve všech 

případech 

b) k tomu se přičítají odměny za výkon jiných dvou nejvyšších funkcí 

c) k dalším funkcím se nepřihlíží 

d) není přípustný souběh odměny za funkci předsedy a člena téhož výboru, komise, zvláštního 

orgánu 

e) do souhrnné odměny není přípustné zahrnout odměnu za funkci člena zastupitelstva 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem výše souhrnných odměn dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s poskytováním měsíční odměny: 

a) v případě nového člena zastupitelstva ode dne složení slibu 
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b) v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována                   

ode dne zvolení do příslušné funkce 

c) v případě změny struktury vykonávaných funkcí (např. vzdání se některé z funkcí, 

najmenování do nové funkce apod.) bude odměna poskytována ode dne změny počtu 

vykonávaných funkcí dle příslušné kombinace souběhu funkcí a ve výši dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,   

předložit návrh k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho jednání dne                      

13. 12. 2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 3 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, do Polska (Katowice) dne 25.10.2017 
  
Usnesení číslo: 07804/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 07480/RM1418/106 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, do Polska 

(Katowice) dne 25.10.2017 

  

 
RM_M 49 
Návrh Smlouvy o zajištění odborné praxe mezi statutárním městem 
Ostrava a Ostravskou univerzitou v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 07805/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření Smlouvy o zajištění odborné praxe KPS/PSPP mezi statutárním městem Ostrava, 

IČO 00845451 a Ostravskou univerzitou, Filozofickou fakultou se sídlem Dvořákova 7, 701 03 

Ostrava, IČO 619 88 987 na pracovišti Integrovaného bezpečnostního centra 

Moravskoslezského kraje, Nemocniční 11/3328, pracoviště úseku krizového a operačního 

řízení Městské policie Ostrava (sál - příjem tísňového volání 156) dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 50 
Návrh Dohody o zajištění odborné praxe na pracovišti mezi statutárním 
městem Ostrava a Střední odbornou školou ochrany osob a majetku 
s.r.o., Karviná-Hranice a Ostrava-Poruba 
  
Usnesení číslo: 07806/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o zajištění odborné praxe na pracovišti mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451 a Střední odbornou školou ochrany osob 

a majetku s.r.o., Karviná-Hranice, Leonovova 1795, 733 01 Karviná-Hranice a Střední 

odbornou školou ochrany osob a majetku s.r.o., Liptaňské náměstí 890/1, 708 00 Ostrava-

Poruba, IČO: 25383205 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc říjen 2017 
  
Usnesení číslo: 07807/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 

  

 
RM_M 52 
Ukončení rámcové smlouvy č.EIDEL/22/082009 a ev. č. 2351/2009/MP  
ze dne 11. 9. 2009 zajišťující přístup do centrálního registru řidičů 
  
Usnesení číslo: 07808/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
25 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o ukončení rámcové smlouvy č. EIDEL/22/082009 a ev. č. 2351/2009/MP ze dne 

11.9.2009 zajišťující přístup do centrálního registru řidičů mezi statutárním městem Ostrava            

se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451  a společnosti eIdentity a.s.            

se sídlem Vinohradská 184/2396, 130 00  Praha 3, IČO: 27112489 a o výpovědi ze strany 

statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Návrh na uzavření dohody o zpracování osobních údajů z městského 
integrovaného kamerového systému 
  
Usnesení číslo: 07809/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít dohodu o zpracování osobních údajů z městského integrovaného kamerového 

systému mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, 

IČO: 00845451 a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje 

se sídlem 30. dubna 1682/24, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 75151502 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 54 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor na umístění 
kamerového systému a distribučních bodů 
  
Usnesení číslo: 07810/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo 

náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČ: 00845451 a společnosti RESIDOMO s. r. o. se sídlem 

Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČ: 05253268 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Úklidové práce MP 2018” poř. č. 224/2017 
  
Usnesení číslo: 07811/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provádění úklidových prací na pracovištích Městské policie Ostrava v roce 2018, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Hadr & Kyblík Čechy s.r.o. 

se sídlem: Serafinova 580/37, 719 00 Ostrava - Kunčice 

IČO: 28580460 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Preventivní péče MP Ostrava” poř. č. 238/2017 
  
Usnesení číslo: 07812/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

pracovnělékařských služeb zaměstnancům statutárního města Ostravy zařazených do Městské 

policie Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 

Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvkovou organizací 

se sídlem: Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 00635162 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 
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RM_M 57 
Návrh na udělení Čestného občanství města Ostravy, udělení Ceny 
města Ostravy in memoriam a udělení Ceny města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07813/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

udělit Čestné občanství města Ostravy MUDr. VXXXXXXXX DXXXXXX, narozenému 

XXX XX XXXX, bytem XXXXXXXX XXX XX, 742 92   Bílovec 5, spojené s finančním 

darem 100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

udělit Čestné občanství města Ostravy panu LXXXX EXXXXXXX, narozenému XXX XX 

XXXX XX XXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXX 

XXXXXXXXXX, spojené s finančním darem 100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací 

smlouvy dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

udělit Cenu města Ostravy in memoriam PhDr. BXXXXXX PXXXXXXXXX, (XX XX 

XXXX X XXX XXX XXXX) 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

poskytnout dar ve výši 100 tis. Kč synovi  PhDr. BXXXXXX PXXXXXXXXX oceněné 

Cenou města in memoriam MXXXX PXXXXXXXXX, narozenému XXX XX XXXX, 

bytem XXXXX XXXX  XXX XXXX XXXXXXX X XXXXXX a rozhodnout o uzavření 

darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

udělit Cenu města Ostravy AXXXXXXXX GXXXXXXXXX, narozené XX XX XXXX, 

bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX, 

spojenou s finančním darem 100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

udělit Cenu města Ostravy RNDr. JXXXXX KXXXXXXX, narozené XXX XX XXXX, bytem 

XXXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXXX X XXXXXX, spojenou s finančním darem 

100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

udělit Cenu města Ostravy RXXXXX HXXXXXXX, narozené XX XX XXXX, bytem 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXX, spojenou s finanční 

odměnou 100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

běžné výdaje na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 400 tis. Kč 

- snižují 

investiční příspěvky na § 3311, pol. 6351, ÚZ 1080, org. 4234, ORJ 160 o 200 tis. Kč 

- zvyšují 

dary obyvatelstvu na § 3399, pol. 5492, ORJ 221 o 600 tis. Kč 

  

9) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
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předložit návrhy dle bodů 1) - 8) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 73 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 07814/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 74 
Průběh likvidace státního podniku Čistírny a prádelny, státní podnik    
“v likvidaci” k 31. 8. 2017 Návrh smlouvy o postoupení pohledávky 
  
Usnesení číslo: 07815/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 
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informace o průběhu likvidace státního podniku Čistírny a prádelny, státní podnik                              

“v likvidaci”, se sídlem  Matiční 730/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 00097365 dle 

důvodové zprávy a příloh č.1 až č.7 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neuzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem: Čistírny                   

a prádelny, státní podnik “v likvidaci”, se sídlem Matiční 730/3, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 00097365 a postupníkem: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČ: 0084545, dle přílohy č.8 předloženého materiálu  

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

předložit bod 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 83 
Návrh programu 31. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 13. prosince 2017 
  
Usnesení číslo: 07816/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 31. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 

13. prosince 2017 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 42 
Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování 
neinvestičního účelového příspěvku poskytnutého Domovu Slunovrat, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 07817/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
41 
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k usnesení č. 1423/ZM1418/22 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádost o změně stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového 

příspěvku Domova Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace , IČO 70631841,                 

se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava Přívoz dle důvodové zprávy a přílohy č.1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového 

příspěvku Domova Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace , IČO 70631841,                

se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava Přívoz dle důvodové zprávy a přílohy č.1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 66 
Informace o způsobu zajištění financování vybraných druhů služeb 
prostřednictvím individuálního projektu Moravskoslezského kraje                      
v letech 2019-2020 a návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
  
Usnesení číslo: 07818/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vzít na vědomí informace o plánovaném způsobu zajištění financování vybraných druhů 

sociálních služeb poskytovaných na území statutárního města Ostravy prostřednictvím 
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individuálního projektu Moravskoslezského kraje s názvem “Podpora služeb sociální prevence 

4” v letech 2019-2020 dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

- o zapojení statutárního města Ostravy do individuálního projektu Moravskoslezského kraje 

dle stanovených podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy                          

s Moravskoslezským krajem, IČO 70890691, 28. října 117, 702 18 Ostrava dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

- o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Moravskoslezskému kraji, IČO 

70890691, 28. října 117, 702 18 Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 32 
Zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz městským příspěvkovým 
organizacím z oblasti kultury na krytí dopadů legislativní změny                
na osobní náklady 
  
Usnesení číslo: 07819/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz na rok 2017 na krytí dopadů legislativních změn 

na osobní náklady dle počtu zaměstnanců uvedených v důvodové zprávě uvedeným 

organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 3 153 tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  o 373 tis. Kč 
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Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 217 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,  o 777 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,  o 749 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  o 217 tis. Kč 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace, o 100 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o 236 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901               o 5 822 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160, 

§ 3311, pol. 5331, org. 4234   o  3 153 tis. Kč 

§ 3311, pol. 5331, org. 4240   o     373 tis. Kč 

§ 3311, pol. 5331, org. 4251   o     217 tis. Kč 

§ 3312, pol. 5331, org. 4212   o     777 tis. Kč 

§ 3314, pol. 5331, org. 4214   o     749 tis. Kč 

§ 3315, pol. 5331, org. 4215   o     217 tis. Kč 

§ 3315, pol. 5331, org. 4250   o     100 tis. Kč 

§ 3319, pol. 5331, org. 4254   o     236 tis. Kč  

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 3 153 tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  o 373 tis. Kč 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 217 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,  o 777 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,  o 749 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  o 217 tis. Kč 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace, o 100 tis. Kč 
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Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o 236 tis. Kč 

  

 
RM_M 33 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o prodloužení 
termínu použití a vyúčtování poskytnutých účelových příspěvků 
  
Usnesení číslo: 07820/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodloužení termínu použití do 31. 3. 2018 a vyúčtování do 31. 5. 2018 poskytnutého 

účelového příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, 

ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na úpravu dílen 

v Divadle Antonína Dvořáka dle přílohy č. 7 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o prodloužení termínu použití do 31. 12. 2018 a vyúčtování do 4. 1. 2019 poskytnutého 

účelového příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, 

ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na rekonstrukci 

DJM, pořízení a instalaci scénického osvětlení, rekonstrukcí vzduchotechniky malírny 

v provozní budově, rekonstrukci technické místnosti v suterénu DJM dle přílohy č. 8 

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o prodloužení termínu použití do 30. 4. 2018 a vyúčtování do 31. 5. 2018 poskytnutého 

účelového příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, 

ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na pořízení 

elektroakustiky v Divadle Antonína Dvořáka dle přílohy č. 9 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 65 
Návrh na uzavření Smlouvy na zajištění cateringových služeb                            
pro vzdělávací aktivity realizované v rámci klíčové aktivity 5 projektu 
„Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 07821/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření Smlouvy na zajištění cateringových služeb pro vzdělávací aktivity realizované                 

v rámci klíčové aktivity 5 projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru školství a sportu, jako nositeli projektu, 

zajistit veškeré úkony spojené s uzavřením smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 29.12.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na nabytí hmotné nemovité věci v dražbě 
  
Usnesení číslo: 07822/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost městského obvodu, týkající se nabytí hmotné nemovité věci v dražbě 

  

2) doporučuje 

 

 

 

zastupitelstvu města, 

 

aby rozhodnutí o nabytí  hmotné nemovité věci, uvedené v důvodové zprávě předloženého 

materiálu, v dražbě zcela svěřilo do pravomoci rady města v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

  

3) doporučuje 

   

aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit hmotnou nemovitou věc, uvedenou 

v důvodové zprávě předloženého materiálu, jakožto majetek svěřený příslušnému městskému 

obvodu 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 tuto nemovitou věc nabude statutární 

město Ostrava do svého vlastnictví   

  

4) doporučuje 
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  aby zastupitelstvo města označilo hmotnou nemovitou věc, uvedenou v důvodové zprávě 

předloženého materiálu, jakožto majetek svěřený příslušnému městskému obvodu dl. 9 odst. 1 

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

a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc nabude statutární město Ostrava do 

svého vlastnictví   

  

5) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k projednání a rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

 
RM_M 17 
Souhlas vlastníka pozemku s umístěním protihlukové clony 
  
Usnesení číslo: 07823/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro účely řízení o dodatečném povolení stavby s umístěním protihlukové clony na pozemku      

p. p. č. 937 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 158 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava 

pro ŽPSV, a. s., se sídlem Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, IČO 463 46 741 

  

 
RM_M 18 
Souhlas s trvalým odnětím části pozemku v k. ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava ze zemědělského půdního fondu 
  
Usnesení číslo: 07824/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 2886/72 - orná půda o výměře 19 m2 v k. ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena městskému 

obvodu Polanka nad Odrou, ze zemědělského půdního fondu 
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za účelem zřízení sjezdu k rodinnému domu 

pro manžely XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na souhlas se stavebními úpravami nemovitých věcí v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy pro společnost Helikopter Air Transport Gesellschaft m.b.H 
  
Usnesení číslo: 07825/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se stavebními úpravami budovy bez čp/če, obč. vyb, která je součástí pozemku p. č. st. 6302 - 

zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p. p. č. 766/20 - ostatní plocha, ostatní dopravní 

plocha vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

za účelem umístění pozemní kolejnice s přistávací plošinou 

pro: 

Helikopter Air Transport Gesellshaft m.b.H 

se sídlem Baumgasse 129, 1030 Vídeň, Rakousko 

IČO FN 47437 5 

v rámci stavby “Instalace kolejnic pro manipulaci s přistávací plošinou pro vrtulník LZS                

v Ostravě-Zábřehu” 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemek za účelem provedení 
atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 
důlních plynů na povrch, návrh na souhlas s umístěním drenážního 
odplyňovacího systému, návrh na zrušení usnesení a návrh na souhlas 
s umístěním inženýrské sítě, vše do pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro společnost Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07826/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1339/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 

důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě 

na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním drenážního odplyňovacího systému v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 4168/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla                     

v Moravskoslezském kraji” 

  

3) ruší 

  
své usnesení č. 07571/RM1418/107 ze dne 31. 10. 2017 

  

4) souhlasí 

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

parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21  Paskov 

IČO 004 94 356 

v rámci stavby “Zemní elektrická přípojka nn pro monitorovací systém výstupu důlních plynů 

VM-OV č. 116” dle grafické přílohy č. 3/3 

  

 
RM_M 21 
Návrh na souhlas s umístěním plynárenského zařízení do částí 
pozemků v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, a návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost 
GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07827/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním NTL plynovodu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4425/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4428/2 - ostatní plocha, dráha, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

- s umístěním NTL plynovodu včetně 7 ks plynovodních přípojek do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO 272 95 567 
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v rámci stavby “REKO MS Ostrava-Sokolovská II. et. +3” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování NTL plynovodu včetně 7 ks plynovodních přípojek v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4425/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4428/2 - ostatní plocha, dráha, 

v k. ú. Poruba-sever, 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 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodí Odry, státní 
podnik 
  
Usnesení číslo: 07828/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

kanalizace včetně vyústního objektu k pozemkům:  

p. p. č. 566/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené, 

p. p. č. 566/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 23 
Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07829/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit část nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to část 

pozemku parc.č. 1680/1, zahrada, o výměře 5 m2, která je dle geometrického plánu č. 2040-

51/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1680/8, ost. plocha, ost. komunikace, 

od vlastníka: 

- XXXX XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXX XXX 

XX XXXXX XXXXX, za cenu obvyklou 2.250,00 Kč 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh na záměr města nesměnit pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 
návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07830/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1634 

- parc. č. 1639 

- parc. č. 1641 

- parc. č. 1686/2 

- parc. č. 1715 

- parc. č. 1716 

- parc. č. 1717 

- parc. č. 1718 

- parc. č. 1719 

- parc. č. 1725/1 

- parc. č. 1732 

- parc. č. 1738 

- parc. č. 1739 

- parc. č. 1740 

- parc. č. 1741 

- parc. č. 1742 

- parc. č. 1743 

- parc. č. 1744 

- parc. č. 1746 

- parc. č. 1747 

- parc. č. 1748 

- parc. č. 1749 

- parc. č. 1750 

ve vlastnictví ASPET-INVEST s.r.o., se sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00, Ostrava, Poruba, 

IČO: 268 60 848 

za pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1795/104 

- parc. č. 1795/105 

- parc. č. 1950/1 

- parc. č. 1974/1 

- parc. č. 1974/2 

- parc. č. 1974/3 

- parc. č. 1974/4 

- parc. č. 2010 

- parc. č. 2011 

- parc. č. 2012 

- parc. č. 2013 

- parc. č. 2015 
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- parc. č. 2016 

- parc. č. 2017 

- parc. č. 2018 

- parc. č. 2021 

- parc. č. 2025 

- parc. č  2026 

- parc. č  2027 

- parc. č  2028 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava. 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- pozemek p.č.st. 325/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na záměr města neprodat části pozemků v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07831/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku parc.č. 718/1 - ost. plocha, zeleň  o výměře 148 m2 v k.ú. Vítkovice, obec 

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

která je dle geometrického plánu č. 2045-3/2013 vyhotoveného pro k.ú. Vítkovice, označena 

jako pozemek parc.č. 718/13 - ost. plocha, zeleň 
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- část pozemku parc.č. 718/7 - zast. plocha a nádvoří, společný dvůr  o výměře 111 m2 v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému 

obvodu Vítkovice, která je dle geometrického plánu č. 2045-3/2013 vyhotoveného pro k.ú. 

Vítkovice, označena jako pozemek parc.č. 718/14 - ost. plocha, jiná plocha 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07832/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

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

- pozemek p. p. č. 9/6  

- pozemek p. č. st. 4556, jehož součástí je stavba  bez čp/če, jiná stavba 

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

žadateli XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

za účelem zřízení garáže a oploceného parkoviště 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 27 
Návrh na záměr pronájmu nebytových prostor v budově Nové Radnice 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07833/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nebytové prostory v budově č. p. 1801, která je součástí pozemku 

parc. č. 943/3, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (budova Nové Radnice města Ostravy)                 

a to: 

- v I. Podzemním podlaží skladové plochy o výměře 161,03 m2 

- v I. Nadzemním podlaží – kancelářské prostory o výměře 8,49 m2 

                                          - výrobní a skladovací plochy o výměře 60,05 m2 

                                          - obchodní plochy o výměře 37,00 m2 

                                          - ostatní plochy o výměře 35,91 m2 

za účelem provozování lékárny, se zachováním prvků stávajícího interiéru 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 28 
Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám 
  
Usnesení číslo: 07834/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 0144/2015/MJ ze dne   

29. 1. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 10. 2017, jejímž předmětem je pronájem částí 

pozemku p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

s V-PODLAHY, s. r. o., se sídlem Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, IČO 253 74 745 

kterým dojde ke změně v: 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2713/2015/MJ ze dne    

19. 10. 2015, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 100/136 - ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 1,85 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

s ORIO Morava, a. s., se sídlem Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO 276 64 589 

kterým dojde ke změně v: 

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1035/2015/MJ ze dne       

16. 3. 2015, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc. č. 780/7 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace a parc. č. 782/71 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava 

s XXXXXXXX XXXXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

kterým dojde ke změně v: 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě (k.ú. Slezská 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 07835/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele o uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě ev. č. 1939/2015 ze dne 

29. 6. 2015, jejímž předmětem je pacht Sportovního a zábavního centra na soutoku Ostravice  a 
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Lučiny (dále jen „Loděnice“) v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

se společností LODĚNICE POD HRADEM, z.s. se sídlem Slezská Ostrava 2086, 710 30 

Ostrava, IČO: 22836276 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce (k.ú. Zábřeh-
Hulváky) 
  
Usnesení číslo: 07836/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 0624/2013/MJ ze dne 

5. 2. 2013, ve znění dodatku č.1 ze dne 25. 7. 2013, jehož předmětem je prodloužení doby 

výpůjčky do 28. 2. 2023 

s vypůjčitelem Slezská diakonie, se sídlem: Na Nivách 7, Český Těšín, PSČ 737 01, IČO: 

65468562 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Doporučení k přechodu nájmu bytu č. 1 v bytovém domě na ul. 
Vaňkova1013/53, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 07837/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
souhlasit s přechodem nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+2 v 1. nadzemním podlaží bytového domu 

č.p. 1013, který je součástí pozemku p. č. 208, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dubina                 

u Ostravy, na ul. Vaňkova č. or. 52, Ostrava-Bělský Les,  na 

pana ZXXXXX JXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

s účinností ode dne úmrtí nájemkyně bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru, paní 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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MXXXXXX JXXXXXXXXX, tj. ke dni 4. 10. 2017 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07838/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

břemene evid. č. 0041/2016/MJ ze dne 13. 1. 2016 k částem pozemků: 

p. p. č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 680/5 - ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 680/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/20 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 736/21 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, přeložka VNk NNk ul. Výškovická” dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN včetně 
přípojkové skříně, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům                     
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07839/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 374/1 - trvalý travní porost 

v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Lhotka 374/1, SMO, příp. NNk” 

  

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 části pozemku: 

parc. č. 374/1 - trvalý travní porost 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

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

parc. č. 1220/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Bartovice 1622/1 Dušáková, NNk” 
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4) 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 části pozemku: 

parc. č. 1220/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

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

p. p. č. 487/3 - orná půda 

v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Vítkovice 487/3 SMO, NNk” 

  

6) 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 části pozemku: 

p. p. č. 487/3 - orná půda 

v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 
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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. 915 - ostatní plocha, zeleň 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh koupit pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07840/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit pozemek parc. č. 317/13 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

za sjednanou kupní cenu ve výši 20.150,-Kč 

od XXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXX XXXXXX 

XXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit pozemek parc. č. 317/17 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

za sjednanou kupní cenu ve výši 157.090,-Kč 

od XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX 
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a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem koupit pozemek parc. č. 317/18, v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

za sjednanou kupní cenu ve výši 197.400,-Kč 

od Manželů XXXXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXXX 

XXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydlištěm XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodu 1) - 3) tohoto usnesení jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně 

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

a doplňků 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit nemovité věci uvedené v bodu 1) - 3) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Ostrava - Jih, dle ust. čl. 9 odst. 2, písm. b) Obecně závazné vyhlášky 

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

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 39 
Návrh na souhlas s umístěním stavby “Parkovací stání na ul. J. Kotase” 
a Parkovací stání na ul. J. Herolda 3” 
  
Usnesení číslo: 07841/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby s názvem ”Parkovací stání na ul. J. Kotase”, umístěné na části pozemku 

parc. č. 371/91 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

dle přiloženého katastrálního situačního výkresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

pro žadatele městský obvod Ostrava-Jih 

  

2) nesouhlasí 

  
s umístěním stavby “Parkovací stání na ul. J. Herolda 3”, umístěné na části pozemku 371/91             

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

dle přiloženého katastrálního situačního snímku, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

pro žadatele Městský obvod Ostrava-Jih 

  

 
RM_M 43 
Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu a splaškové 
kanalizace v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, uzavřít smlouvu o budoucí 
smlouvě darovací s J.T., L.T, V.K., M.B. a uzavřít smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníky pozemku 
  
Usnesení číslo: 07842/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  přijetí budoucího daru 

vodovodního řadu PE 100 D 110 v předpokládané délce 6,5 m a PE D 90 v předpokládané 

délce 40,5 m, tj. v celkové předpokládané délce 47 m 

a splaškové kanalizace DN 250 v předpokládané délce 39,5 m, 

které  budou  vybudovány  v  rámci stavby “Prodloužení vodovodu a kanalizace” a uloženy                
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v pozemcích v k. ú. Hrabová, obec Ostrava ( viz  příloha č. 1A, 1B předloženého materiálu): 

-  parc. č. 1839/11 – ostatní plocha, jiná plocha, 

-  parc. č. 1884/2 – orná půda, 

-  parc. č. 1882/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucími dárci 

manžely 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX, bydliště XXXXXX XXXXXX, XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXX, XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXX 

  

2) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - 

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE 100 D 90 a splaškové kanalizace DN 250 

k pozemku: 

parc. č. 1839/11 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

XXXXXX XXXXXrek, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXá, 

podíl ve výši 1/2, 

XXXXXXX XXXXXva, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXvá, 

podíl ve výši 1/4, 
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manželé 

XXXX XXXXXXXd, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXeh, 

XXXXX XXXXXXXXXvá, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXová, 

SJM podíl ve výši 1/4, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07843/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně 

56.565.398,57 Kč  v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000              

do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostravy 

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

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

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

1067/4, parc. č. 1903/2, parc. č. 1903/1, parc. č. 1921, parc. č. 1923, parc. č. 1254, parc. č. 682, 

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

souhlasem č. 59/17/VH/K ze dne 31. 5. 2017 a vybudována v rámci stavby “Petřkovice, 

kanalizační stoka T, část B - II. etapa - SO 02.2 Splašková kanalizace”, ORG 7085, v 

pořizovací ceně 53.542.166,18 Kč. 

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

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

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

13. 7. 2017 a vybudována v rámci stavby “Přepojení kanalizace bytových domů ul.                      

U Oblouku”, ORG 7338, v pořizovací ceně 3.023.230,39 Kč. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek, 

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

consult, a.s., v pořizovací ceně 2,00 Kč, a to: 

- kanalizace splašková DN 250 celkové délky 860,96 m včetně 26 kusů kanalizačních šachet 
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DN 1000 

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

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

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

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

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

Ostrava.  

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 47 
Návrh přijmout darem nemovité a movité věci v k.ú. Pustkovec, obec 
Ostrava a návrh svěřit nemovité a movité věci v k.ú. Pustkovec, obec 
Ostrava městskému obvodu Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 07844/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 1922/ZM1418/29 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem od TJ Sokol Pustkovec z.s., se sídlem Pustkovecká 356/103, 

Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 447 41 171, nemovité a movité věci v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 4407/2 zast. plocha a nádvoří 

- stavbu č.p. 356, občanská vybavenost, umístěnou na pozemku parc.č. 4407/2, část obce 

Pustkovec 

- stůl, 6 kusů skříní 

- 13 ks vysoká šatnová lavice s háčky délky 1100 mm 

-   2 ks vysoká šatnová lavice s háčky délky 1500 mm 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, 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 statutární město Ostrava nabude uvedené věci do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, 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 statutární město Ostrava nabude uvedené věci do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 48 
Návrh na záměr města propachtovat pozemky v k. ú. Výškovice                     
u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07845/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat pozemky: 

- parc.č. 868/1 ostatní plocha, neplodná půda 

- parc.č. 868/7 ostatní plocha, neplodná půda 

- parc.č. 868/8 ostatní plocha, neplodná půda 

- parc.č. 868/9 ostatní plocha, neplodná půda 

- parc.č. 869/1 orná půda (ZPF) 

- parc.č. 869/7 orná půda (ZPF) 

- parc.č. 869/10 orná půda (ZPF) 
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- parc.č. 869/21 orná půda (ZPF) 

- parc.č. 870/1 orná půda (ZPF) 

vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 58 
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07846/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

 

- část pozemku parc.č. 1300 o výměře cca 103 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, 

dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit 

 

- část pozemku parc.č. 1300 o výměře cca 103 m2  v k.ú. Svinov, obec Ostrava,  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov 

za 

- část pozemku parc.č. 1212 o výměře cca 11 m2  v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví fyzických osob 

dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 59 
Souhlas se zpětvzetím výpovědi a dohoda o skončení nájmu služebního 
bytu č. 7 v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07847/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zpětvzetím výpovědi z nájemní smlouvy o nájmu služebního bytu č. 7 o velikosti 1+3 

umístěného ve 3. NP bytového domu č. p. 875, který je součástí pozemku parc. č. 328, k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, 

podané nájemcem 

Ing. MXXXXXXX BXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, 

dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu služebního bytu č. 7 o velikosti 

1+3 umístěného ve 3. NP bytového domu č. p. 875, který je součástí pozemku parc. č. 328, k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava,                              

s nájemcem 

Ing. MXXXXXXX BXXXX, rok narození XXXXX trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

k datu 31.12.2017, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 60 
Návrh na souhlas s umístěním a napojením inženýrských sítí do části 
pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a návrh na uzavření smlouvy           
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro společnost ALGECO s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07848/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním splaškové kanalizační přípojky DN 160 a vodovodní přípojky do pozemků                    

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 813/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 822/60 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 822/61 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

- s umístěním přípojky NN AYKY 4x35 do  pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p. p. č. 822/60 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 822/61 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

- s napojením splaškové kanalizační přípojky DN 160 na stávající splaškovou kanalizaci DN 

400 PVC, za podmínek stanovených správcem kanalizační a vodovodní sítě tj. spol. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. 

pro: 

ALGECO s.r.o. 

se sídlem Spytihněv, Olšík 586, PSČ 76364 

IČO 255 20 334 

v rámci stavby “Depo Mošnov” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby splaškové kanalizační přípojky DN 160, vodovodní přípojky a přípojky 

NN AYKY 4x35 v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 813/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p. p. č. 822/60 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 822/61 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

ALGECO s.r.o. 

se sídlem Spytihněv, Olšík 586, PSČ 76364 

IČO 255 20 334 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým 

je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

 
RM_M 61 
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti            
a o právu provést stavbu k pozemku v k. ú. Hrušov, obec Ostrava,               
pro budoucího oprávněného statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07849/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
32 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o  zřízení 

služebnosti a o právu provést stavbu  pro umístění vodovodní přípojky PE100 RC d 

40x3,7mm k části pozemku: 

parc. č. 1235/1 - zahrada, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s: 

RESIMODO, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 052 53 268 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby pro Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07850/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním a realizací pevných překážek - závory, parkovací zarážky, betonové 

kužely/sloupky, betonová svodidla/city bloky, automatické pokladny, silniční ostrůvek aj.                    

a s úpravou a umístěním dopravního značení na pozemcích: 

parc. č. 1960/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1960/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

v rámci stavby “Parkoviště Galerie Plato”, jejímž investorem je: 

Ostravské komunikace, a.s. 

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

IČO: 25396544 

v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 63 
Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07851/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- parc.č. 486/2, ost. plocha - dobývycí prostor 

- parc.č. 489/4, ost. plocha - ost. komunikace 

- parc.č. 490/6, trvalý travný porost 

- parc.č. 491/4, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 491/5, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 491/7, ost. plocha - jiná plocha 

- parc.č. 492/2, ost. plocha - jiná plocha 

- parc.č. 493/4, trvalý travní porost 

- parc.č. 493/5, trvalý travní porost 

- parc.č. 494/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 495/5, orná půda 

- parc.č. 495/8, orná půda 

- parc.č. 496/1, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 496/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
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- parc.č. 1451/1, ost. plocha - manipulační plocha 

- parc.č. 3030, vodní plocha, koryto vodního toku umělé 

- parc.č. 3031, vodní plocha, koryto vodního toku umělé 

- parc.č. 3032, vodní plocha, koryto vodního toku umělé 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 64 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do částí pozemků            
ve vlastnictví statutárního města Ostravy Návrh na uzavření smluv             
o budoucích smlouvách o zřízení služebností a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy s fyzickou osobou a návrh na uzavření smlouvy                
o výpůjčce se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 07852/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přípojky splaškové kanalizace do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

 parc. č. 575/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

pro: 

XXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Novostavba RD na pozemku parc. č. 591/1, k. ú. Nová Bělá” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby přípojky splaškové kanalizace v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 575/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

XXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 

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

Kaminského) 

s panem 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování přípojky splaškové kanalizace v rámci realizace stavby “Novostavba 

RD na pozemku parc.č. 591/1,  k.ú. Nová Bělá”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj.             

270,- Kč/ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti této smlouvy do dne, který předchází dni 

právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - přípojky splaškové kanalizace k předmětu 

nájmu ve prospěch nájemce jako oprávněného do veřejného seznamu, nejpozději však                  

do 31. 12. 2018,     

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním kabelového vedení VN 22kV do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 3075/101 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3075/103 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3744/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3747/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3747/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3778/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3784/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3784/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3785/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc. č. 3785/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
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pro: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO: 619 74 757 

v rámci stavby “Měnírna Svinov - přípojka nabíjecí stanice el. bus” 

  

5) rozhodla 

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

provozování a údržby kabelového vedení VN 22kV v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 3075/101 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3075/103 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3744/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3747/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3747/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3778/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3784/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3784/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3785/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc. č. 3785/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO: 619 74 757 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

o uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava,                 

a to: 

- k části pozemku parc.č. 3075/101, ost. plocha - jiná plocha o výměře 0,40 m2 

- k části pozemku parc.č. 3075/103, ost. plocha - jiná plocha o výměře 5,20 m2 

- k části pozemku parc.č. 3744/8, ost. plocha - jiná plocha o výměře 6 m2 

- k části pozemku parc.č. 3747/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 13,44 m2 

- k části pozemku parc.č. 3747/3, ost. plocha - jiná plocha o výměře 325,44 m2 
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- k části pozemku parc.č. 3778/18, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 13,20 m2 

- k části pozemku parc.č. 3784/6, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 27,64 m2 

- k části pozemku parc.č. 3784/7, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 0,80 m2 

- k části pozemku parc.č. 3785/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 11,12 m2 

- k části pozemku parc.č. 3785/9, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 11 m2 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Bílovecká x ul. Opavská) 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO: 619 74 757 

za účelem vybudování kabelového vedení VN 22 kV  v rámci realizace stavby “Měnírna 

Svinov - přípojka nabíjecí stanice el. bus”, na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy 

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

vedení VN 22 kV k předmětu výpůjčky do veřejného seznamu ve prospěch vypůjčitele jako 

oprávněného ze služebnosti, nejpozději však do 31. 12. 2018, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_M 69 
Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07853/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem města prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu, a to část pozemku parc.č. 1649/1             

o výměře 6 m2, která je dle geometrického plánu č. 2876-115/2017, vyhotoveného pro k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1649/15 

Společenství vlastníků Sokolovská 1178, se sídlem Sokolovská 1178/16, Poruba, 708 00 

Ostrava, IČO 036 50 197, za sjednanou kupní cenu ve výši 8.978,00 Kč (včetně DPH) 

a s uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora  Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh prodat a uzavřít kupní smlouvu dle bodu 1) 

tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 86 
Návrh směnit nemovité věci ve vlastnictví SMO za nemovité věci                     
ve vlastnictví DPO a.s. 
  
Usnesení číslo: 07854/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem 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 

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 
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- 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 619 74 757, 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 

- 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 uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, dle této směnné smlouvy 

uhradí  Dopravní podnik Ostrava a.s. statutárnímu městu Ostrava rozdíl v ceně obvyklé 
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předmětů směny ve výši 14.704,- Kč 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 87 
Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti 
ve více k. ú. města Ostravy s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 07855/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti - zřízení, provozování a údržby inženýrských sítí: kabelového vedení veřejného 

osvětlení, světelného signalizačního zařízení, vodovodních řádů DN 100, DN 150, DN 200, 

DN 300 a kanalizace DN 300 a DN 500, DN 800, kanalizačních sběračů DN 700, DN 1000, 

DN 1200, DN 1500, DN 1700,  DN 2200, DN 2540, DN 2600 

k pozemkům: 

- p. p. č. 1079/7 - ostatní plocha, dráha (svěřen městskému obvodu Ostrava – Jih) 

- p. p. č. 1079/14 - ostatní plocha, dráha 

- p. p. č. 455/141 - ostatní plocha, dráha 

- p. p. č. 455/114 - ostatní plocha, dráha 

- p. p. č. 680/5 - ostatní plocha, dráha 

- p. p. č. 612/118 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

- parc. č. 4428/2 - ostatní plocha, dráha 

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

oba v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, 

- parc. č. 2970/11 - ostatní plocha, dráha 

- parc. č. 2967/14 - ostatní plocha, dráha 

- parc. č. 2967/16 - ostatní plocha, dráha 

- parc. č. 2966/17 - ostatní plocha, dráha, 
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vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

- parc. č. 3736/1 - ostatní plocha, dráha v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

- p. p. č. 475/2 -  ostatní plocha, ostatní komunikace (svěřen městskému obvodu Ostrava – Jih) 

- p. p. č. 937 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

-    parc. č.  1447/14 -  ostatní plocha, dráha 

-    parc. č.  1447/16 -  ostatní plocha, dráha (svěřen městskému obvodu Vítkovice) 

-    parc. č.  1434 - ostatní plocha, ostatní komunikace (svěřen městskému obvodu Vítkovice) 

-    parc. č.  1435 - ostatní plocha, ostatní komunikace (svěřen městskému obvodu Vítkovice), 

vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava s budoucím vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

IČO: 619 74 757 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva   

k uvedeným pozemkům  na Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757 na základě směnné 

smlouvy 

  

2) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti -  zřízení, provozování a údržby cyklistické stezky: 

- cyklistické  stezky trasy M podél silnice II/479, ul. Opavská v úseku Tesco-Interspar                       

na pozemcích parc. č. 2970/11 a parc. č. 2967/14 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- cyklistické stezky  podél ulice Martinovská – cyklistická trasa T v místě křižovatky                 

u ul. B. Nikodéma na pozemku parc. č. 4428/7 v k. ú. Poruba – sever, obec Ostrava 

- cyklistické stezky propojení ul. Pavlova – Plzeňská na pozemcích p. p. č. 1079/7 a p. p. č. 

1079/14   v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

IČO: 619 74 757 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva  k 

uvedeným pozemkům  na Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757 na základě směnné 

smlouvy 
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RM_M 79 
Návrh - uzavření smlouvy o výpůjčce (k. ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 07856/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce s právnickou osobou 

Event media s.r.o., IČO: 024269573 

se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, 

jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. č. 988/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova čp. 1803, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, místnosti uvedené v příloze 

č. 1 smlouvy o výpůjčce, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za účelem využití výlučně k uspořádání akce pod názvem “Christmas night run Ostrava”,               

na dobu určitou od 2. do 3. 12. 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s  tím, aby právnická osoba Event media s.r.o., IČO: 024269573, užívala pozemek parc. č. 

980/1 a části pozemku parc. č. 988/2 (průchody v budově čp. 1803, vyznačené v příloze č. 1 

předloženého materiálu-budova Radnice města Ostravy), vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, (Prokešovo náměstí), dne 2. 12. 2017 v době od 1000 do 2000 hod, za účelem 

uspořádání akce pod názvem “Christmas night run Ostrava” 

  

 
RM_M 89 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku se záborem veřejné zeleně 
  
Usnesení číslo: 07858/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

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

pro Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 

Sokolská 

třída 26, 702 00, Ostrava, IČO 68917066 

v období od 28. 12. 2017 do 31. 12. 2017 
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za účelem pořádání kulturní akce “Ostravské Vánoce” 

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

  

2) souhlasí 

  
S umístěním parkovacího automatu na budově bez č.p./č.e., která je součástí pozemku p.č. st. 

5203 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, 

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

  

 
RM_M 84 
Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem 
nacházejícím se ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov,                     
v ploše “A” 
  
Usnesení číslo: 07859/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením  “Dohody o zániku předkupního práva”  k nemovitým věcem v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, se společností OSTRAVA AIRPORT 

MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s uzavřením ”Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem”,                     

se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se 

sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto Správce 

programu 

  

3) souhlasí 

  
s uzavřením  ”Dodatku č. 3, ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků” uzavřené 

dne 25. 2. 2009, ev. č. 0551/2009/MJ, se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL 

PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu 
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a obchodu, jakožto Správce programu  

  

4) souhlasí 

  
s uzavřením “Úplného znění smlouvy o budoucích smlouvách o koupi pozemků uzavřené dne 

25. 2. 2009”, se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO:               

289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu, 

jakožto Správce programu  

  

5) ukládá 

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

předložit  zastupitelstvu města k projednání  návrh dle bodů 1)  -  4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 4 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1834/2016/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 07860/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 1208/ZM1418/18 ze dne 22.6.2016 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1834/2016/OI/VZKÚ “Petřkovice  - 

Kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B II. a III. etapa” se zhotovitelem: 

Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., V korunce 386/34, 713 00  Ostrava, IČO: 

26843099 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 5 
Návrh na předání kompletní projektové dokumentace na stavbu 
“Revitalizace bytových domů Syllabova 26,28,30,32,34” městskému 
obvodu Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 07861/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na předání kompletní projektové dokumentace na stavbu “Revitalizace bytových domů 

Syllabova 26,28,30,32,34” v rozsahu projektové dokumentace pro stavební řízení, projektové 

dokumentace pro provádění stavby a rozpočet stavby městskému obvodu Vítkovice 

  

2) souhlasí 

  
s předáním kompletní projektové dokumentace na stavbu “Revitalizace bytových domů 

Syllabova 26,28,30,32,34” v účetní hodnotě 1.489.510,00 Kč městskému obvodu Vítkovice 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru investičního  

k podpisu protokolu o předání kompletní projektové dokumentace dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 29.12.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést odúčtování pořizovacích nákladů z účtu investičního odboru ve výši 1.489.510,00 Kč 

za účelem bezúplatného převodu na městský obvod Vítkovice  
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 35 
Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti 
s přeložkami elektroenergetických zařízení 
  
Usnesení číslo: 07862/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie VN č. Z_S14_12_8120062024 v rámci akce ORG 8210 

Revitalizace okolí řeky Ostravice - Havlíčkovo nábřeží se společností ČEZ Distribuce, a.s.,              

se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, IČO: 24729035 dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie VN č. Z_S14_12_8120029645            

v rámci akce ORG 6025 Dětské centrum Domeček - nástavba, přístavba a stavební úpravy   se  

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

Děčín, IČO: 24729035 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie VN č. Z_S24_12_8120057025 v rámci akce ORG 6405 Domov pro seniory Hulváky 

se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ                

405 02 Děčín, IČO: 24729035 dle přílohy č.3 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 70 
Návrh na uzavření Dohody o ukončení závazkového vztahu založeného 
Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 2937/2016/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 07863/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření Dohody o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou 

příkazní č. 2937/2016/OI/VZKÚ na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské 

činnosti a autorský dozor pro stavbu „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 02, 

SO 03” se zhotovitelem a příkazníkem 

Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 48391531 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 82 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci stavby 
“Cyklistická stezka Proskovická, Blanická” se společnosti HOCHTIEF 
CZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 07864/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3145/2016/OI/VZKÚ se zhotovitelem společností 

HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha, IČO: 46678468 v rámci stavby 

„Cyklistická stezka Proskovická, Blanická“, kterým se z důvodu vzniklých méně a více prací 

upravuje rozsah předmětu plnění, cena díla se snižuje o částku 54 645,37 Kč bez DPH                     

na částku 16 603 473,80 Kč bez DPH, termín realizace se prodlužuje o 2 týdny,  dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Demolice výrobně skladovacích objektů” poř. č. 
228/2017 
  
Usnesení číslo: 07865/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavební akce „Demolice výrobně skladovacích objektů“ v rozsahu dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu se společností: 

STABA-SERVIS spol. s r.o. 

Sídlo: Stanislavského 355, 721 00 Ostrava - Svinov 

IČO: 603 212 11 

za cenu nejvýše přípustnou 2.589.912,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova 
(PD+AD+IČ)” poř. č. 186/2017 
  
Usnesení číslo: 07866/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací včetně zajištění souvisejících činností pro stavbu ”Rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova - Šimáčkova” v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,   

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

KB projekt Aqua s.r.o. 

se sídlem: Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava - Proskovice 

IČO: 06020364 

za cenu nejvýše přípustnou 699.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Předškolní”, poř. č. 223/2017 
  
Usnesení číslo: 07867/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce VO oblast Předškolní” v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava   dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu se společností: 
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ELSPOL - Gattnar s.r.o. 

se sídlem: Stará cesta 230/9, Hrušov, 711 00 Ostrava 

IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 3.382.677,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Bedřicha Nikodéma” poř. č. 
230/2017 
  
Usnesení číslo: 07868/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavby ”Rekonstrukce VO oblast Bedřicha Nikodéma” v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava,      

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava 

IČO: 25395521 

za cenu nejvýše přípustnou 2.794.763,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Lužická - Lumírova”, poř. č. 
231/2017 
  
Usnesení číslo: 07869/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Lužická - Lumírova”, v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

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

Energy Solutions and Savings s.r.o. 
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se sídlem: Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc 

IČO: 293 98 151 

za cenu nejvýše přípustnou 3.435.924,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na zajištění funkce technického dozoru stavebníka pro stavbu 
“Rekonstrukce VO oblast Předškolní” 
  
Usnesení číslo: 07870/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění výkonu 

funkce technického dozoru stavebníka pro stavbu “Rekonstrukce VO oblast Předškolní”               

v městském obvodu Ostrava - Jih, ORG 4332, za cenu nejvýše přípustnou 222 900,- Kč bez 

DPH, mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451      

a společností: 

PTD Muchová, s.r.o. IČO: 27767931, se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300”, poř. č. 
256/2017 
  
Usnesení číslo: 07871/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby “Posílení 

vodovodu ul. Na Rovince, DN 300”, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v rozsahu                            

dle předloženého materiálu, za podmínky nabytí právní moci Rozhodnutí č. 959/17/VH o 

povolení stavby a vodního díla 
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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 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

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

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Sportovní hala - Sokolovna Svinov”, poř. č. 236/2017 
  
Usnesení číslo: 07872/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby “Sportovní 

hala - Sokolovna Svinov”, k.ú. Svinov, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
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3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

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

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Landek - kácení stromů nad cyklostezkou II”, poř. č. 
201/2017 
  
Usnesení číslo: 07873/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Landek - kácení stromů nad cyklostezkou” v k. ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 
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Údržba pozemků, a.s. 

se sídlem: Dělnická 883/46, 735 64 Havířov 

IČO: 28620968 

za cenu nejvýše přípustnou 1.286.630,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
Návrh na uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností a smlouvy   
o dílo na PD - akce “Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová” 
  
Usnesení číslo: 07874/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí, ze stavebních 

povolení a o převodu projektových dokumentací a postoupení licencí mezi: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (jako 

nabyvatel) 

a 

Ing. PXXXXXX DXXXX, nar. XXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX (jako převádějící) 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo  na zpracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby pro stavbu “Komunikace a inženýrské sítě Polanka, 

Janová” se zhotovitelem: 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 

277 87 443 

za cenu nejvýše přípustnou 56 000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Návrh na uzavření smlouvy o výkonu funkce člena poroty a vyplacení 
odměn za účast porotce v architektonické soutěži o návrh na řešení 
rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07875/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výkonu funkce člena poroty architektonické soutěže o návrh na řešení 

rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava dle vzoru               

v příloze č. 1 s nezávislým členem soutěžní poroty specifikovaným v soutěžních podmínkách                  

a protokolech z jednání soutěžní poroty, dle vzoru v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vyplacení odměn za účast porotce v architektonické soutěži o návrh na řešení rekonstrukce 

historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 75 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 07876/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 10565/RM1014/137 
  
Rada města 

  
1) vydává 

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

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

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 17 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk Změny č. 1 
Územního plánu Ostravy v nákladu 20 kompletů 
  
Usnesení číslo: 07877/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
89 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě REPRONIS s.r.o., Myslbekova 528/13,                 

702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 27778924 na tisk Změny č. 1 Územního plánu 

Ostravy v nákladu 20ks kompletů dle důvodové zprávy za cenu nejvýše přípustnou                     

132 440,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA,  

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_VZ 21 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení architektonické studie “revitalizace předprostoru Domu 
umění” 
  
Usnesení číslo: 07878/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení architektonické 

studie “revitalizace předprostoru Domu umění” 

se zhotovitelem: MgA. Ondřejem Bělicou, Pionýrů 807, 738 01  Frýdek-Místek 

IČO: 05261881 

za cenu nejvýše přípustnou 150.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

za podmínky, že mezi statutárním městem Ostrava a autory vítězného návrhu soutěže 

“Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě” Bc. Janem Adamusem, MgA. Ondřejem Bělicou   

a Bc. Matějem Jindrou dojde k uzavření příslušné licenční smlouvy s oprávněním nakládat              

s vítězným návrhem soutěže 
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RM_M 80 
Program na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města 
Ostravy pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 07879/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit program na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města Ostravy                         

pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu                   

a rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytování dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 81 
Objednávka opravy výsadeb poničených vandalismem v rámci projektu 
“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” 
  
Usnesení číslo: 07880/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 9665/RM1014/127 
k usnesení č. 00351/RMm1418/2 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o vystavení objednávky na opravu výsadeb poničených vandalismem v rámci projektu 

“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” pro zhotovitele “Sdružení SIMACEK”, jehož členy 

jsou na základě smlouvy o sdružení osob společnosti: 

společnost SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o., Trnkova 34, 628 00 Brno, IČO 15549470 

a 

společnost ARBOR MORAVIA, s.r.o., Přemyslovců 307/65, 709 00 Ostrava - Mariánské 

Hory, IČO 25383035 

za cenu nejvýše přípustnou 298 494,- Kč bez DPH  

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 05.12.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 8 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 07881/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

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

z jednotlivých darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické zahrady 

Ostrava,  příspěvkové  organizace  se sídlem Michálkovická 197,  710 00   Slezská  Ostrava,   

IČO: 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
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vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 14.12.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 9 
Vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací               
na ozdravné pobyty do 30.04.2018 
  
Usnesení číslo: 07882/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o vyhlášení Programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné 

pobyty v období od 01. 11. 2017 do 30. 04. 2018 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

32) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 13 
Registrace útulku pro psy a návrh Dodatku č. 1 k Provoznímu řádu 
útulku pro psy 
  
Usnesení číslo: 07883/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žádosti o registraci útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích v souladu s ust. § 42 odst. 6 

zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
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pozdější předpisů dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích dle přílohy č. 2                   

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 

podat žádost o registraci útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích dle bodu 1) tohoto usnesení na 

Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, se sídlem             

Na Obvodu 1104/51, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 14 
Žádost městského obvodu Michálkovice o prodloužení termínu čerpání 
poskytnutých prostředků na realizaci projektu “Naučná stezka v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava - Permoníkova stezka” 
  
Usnesení číslo: 07884/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně termínu ukončení realizace projektu městského obvodu Michálkovice “Naučná stezka 

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava - Permoníkova stezka”, financovaného z Fondu životního 

prostředí města Ostravy, z 31. 12. 2017 na 30. 06. 2018 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

předložit radě města rozpočtové opatření ke schválení dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 15 
Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší                 
od společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07885/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 250.000 Kč                     

od právnické osoby Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

a na straně statutárního města Ostravy o uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou 

právnickou osobou dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “Veterinární péče”, poř. č. 150/2017 
  
Usnesení číslo: 07886/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 07321/RM1418/103 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu                   

na poskytování veterinární péče pro psy umístěné v Útulku pro psy v Ostravě – Třebovicích           

v letech 2018 a 2019, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

MVDr. Roman Zedek 

se sídlem: Psohlavců 656/18, 721 00 Ostrava - Svinov 

IČO: 71104101 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování elektronické spisové služby 
eSpis ve verzi LITE s předmětnými organizacemi 
  
Usnesení číslo: 07887/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) 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. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Dodatek č. 1 ke smlouvě na rozvoj programového produktu CMS 
PLONE pro správu internetové prezentace SMO se spol. OVANET 
  
Usnesení číslo: 07888/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na rozvoj programového produktu CMS PLONE                 

pro správu internetové prezentace SMO č. 3159/2017/IT se spol. OVANET. se sídlem: 

Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 46 
Objednávka výměny statistických kamer pořízených v rámci projektu 
Rozšíření portálu SMO 
  
Usnesení číslo: 07889/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na dodávku a instalaci 5 ks nových kamer včetně příslušenství vůči 

společnosti OVANET, a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 

25857568, ve výši 216 618,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 71 
Objednávka digitálního knižního skeneru za účelem rozšíření 
digitalizačních kapacit podatelny MMO 
  
Usnesení číslo: 07890/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na dodávku knižního skeneru včetně příslušenství, instalace                    

a zaškolení personálu, vůči společnosti AMPACO ČR s.r.o., se sídlem Lidická 766/1,                     

150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 25153820, ve výši 221 000,- Kč bez DPH, dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 77 
Návrh rozpočtu SMO pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 07891/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit 

a) rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2018 dle příloh č. 1-6 předloženého materiálu            

v členění 

příjmy celkem po konsolidaci 8 334 038 tis.Kč 

financování 1 539 251 tis.Kč 

celkové zdroje po konsolidaci  9 873 289 tis.Kč 
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běžné výdaje po konsolidaci 6 969 108 tis.Kč 

kapitálové výdaje 2 904 181 tis.Kč 

výdaje celkem po konsolidaci 9 873 289 tis.Kč 

b) účelové neinvestiční a investiční dotace pro městské obvody na rok 2018 v celkové výši  

119 258 tis.Kč (+ převody nedočerpaných prostředků ve výši 43 971 tis.Kč) dle přílohy č. 9 

předloženého materiálu 

c) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody na rok 2018 v celkové výši                             

1 140 707 tis.Kč dle přílohy č. 10 a neúčelové investiční dotace pro městské obvody na rok 

2018 v celkové výši 218 408 tis.Kč (+ převody nedočerpaných prostředků ve výši                           

11 938 tis.Kč) dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

d) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi 

statutárním městem Ostrava a městskými obvody na rok 2018 v celkové výši 286 211 tis.Kč 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

e) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2018 dle přílohy č. 15 předloženého 

materiálu 

f) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  
rozpočty příspěvkových organizací zřízených SMO dle přílohy č. 17 a střednědový výhled 

rozpočtu příspěvkových organizací dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města vzít na vědomí 

a) seznam všech požadavků městských obvodů na zařazení do investičního rozpočtu na rok 

2018 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

b) seznam všech požadavků odborů MMO na zařazení do investičního rozpočtu na rok 2018 

dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
odpisové plány příspěvkových organizací dle přílohy č. 42 
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5) doporučuje 

  
školským zařízením v jednotlivých městských obvodech, jichž se svoz gastroodpadů bude 

týkat, aby na  tuto službu uzavřely smlouvu s městskou svozovou společností OZO Ostrava 

s.r.o., která jim zajistí také speciální sběrné nádoby 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava-

Zábřeh, IČO 25816977 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

b) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20, 

708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

c) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídle Čkalovova 6144/20,  

708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu 

d) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

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

IČO 25911368 dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

e) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-

Zábřeh, IČO 47973145 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu 

f) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-

IČO 47151595 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

g) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO 26807882 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

h) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Ostravské výstavy, a.s. se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČO 
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25399471 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

i) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Nadace na pomoc zvířatům se sídlem Ukrajinská 1536/28, 708 00 Ostrava-Poruba, 

IČO 25817981 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu 

j) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15, 

Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 28 předloženého materiálu 

k) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu České republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem 

Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 29 předloženého 

materiálu 

l) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

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

Moravská Ostrava, IČO 26879280 dle přílohy č. 30 předloženého materiálu 

m) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti  Koordinátor ODIS s.r.o. se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČO 64613895 dle přílohy č. 31 předloženého materiálu 

n) o uzavření dodatku č. 23 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících                 

a poskytnutí kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik Ostrava a.s.            

se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 

32 předloženého materiálu  

o) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s. se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 33 předloženého materiálu  

p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562 dle 

přílohy č. 34 předloženého materiálu 

r) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Armáda spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, 

IČO 40613411 dle přílohy č. 35 předloženého materiálu 

s) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
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subjektu Armáda spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5., 

IČO 40613411 dle přílohy č. 36 předloženého materiálu 

t) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Asociace TRIGON, o.p.s. se sídlem Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 

27027686 dle přílohy č. 37 předloženého materiálu 

u) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti DTO, s.r.o. se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 

47666439 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu 

v) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace se sídlem Karasova 1140/16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 

00602086 dle přílohy č. 39 předloženého materiálu 

w) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu SMO na realizaci významných top akcí              

v oblasti sportu příjmcům dle přílohy č. 41, a to ve výši dle přílohy předloženého materiálu                  

a rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 40 a 41 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

svěřit radě města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení). ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018 schválení a provádění úprav závazných 

ukazatelů příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem města s výjimkou případů, kdy 

příslušné rozpočtové opatření předcházející úpravě těchto závazných ukazatelů je v souladu            

s článkem 10, odst. 5 obecně závazné vyhlášky 14/2013 Statut města Ostravy vyhrazeno                    

k projednání zastupitelstvu města 

  

8) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města body 1), 3), 6) a 7) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 1 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa 
stavebních pozemků města Ostravy č. 18 
  
Usnesení číslo: 07892/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města 

Ostravy č. 18 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 12 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
  
Usnesení číslo: 07893/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 
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náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 41 
Snížení prostředků roku 2017 pro financování roku 2018 
  
Usnesení číslo: 07894/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit snížení prostředků roku 2017 pro financování roku 2018 dle důvodové zprávy                  

a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 67 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 07895/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
07 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 196 tis.Kč městskému obvodu Svinov na výkup 

nemovitostí - část pozemku parc.č. 2407/2 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené           

nebo upravené o výměře 2 771 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov 

Čujkovova se sídlem Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631875 na základě 

Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02872/2015/SOC          

o 4 000 tis.Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 2141, pol. 2324, ORJ 300 o 581 tis.Kč (C.8.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 275 tis.Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 14004 o 117 tis.Kč (A.7.) 

                                      ÚZ 104513013 o 1 241 tis.Kč (A.8.) 

                                      ÚZ 104113013 o 146 tis.Kč (A.8.) 

- neinvestiční převody v Národního fondu 

na pol. 4118, ORJ 120,. ÚZ 060595206 o 111 tis.Kč (A.4.) 

- neinvestiční transfery přijaté od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 35020 o 7 037 tis.Kč (A.3.) 

- investiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4222, ORJ 120, ÚZ 359 o 588 tis.Kč (A.6.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 14984, org. 8127000000 o 2 183 tis.Kč (A.2.) 
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- běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5132, ORJ 121, ÚZ 14004 o 117 tis.Kč (A.7.) 

(A.8.) na ORJ 135, § 4349, org. 104000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 34 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5021 o 122 tis.Kč  

                                                                                                 pol. 5031 o 9 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 3 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104113013, pol. 5011 o 4 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5021 o 15 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5031 o 1 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5032 o 1 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104107601, pol. 5011 o 2 tis.Kč   

                                                                                                  pol. 5021 o 8 tis.Kč  

                                                                                                  pol. 5031 o 1 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5032 o 1 tis.Kč 

              ORJ 133, § 4349, org. 104000000, ÚZ 104513013, pol. 5137 o 34 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 104113013, pol. 5137 o 4 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 140107601, pol. 5137 o 2 tis.Kč 

              ORJ 130, § 4349, org. 104000000, ÚZ 104513013, pol. 5136 o 5 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5139 o 7 tis.Kč  

                                                                       ÚZ 104113013, pol. 5136 o 1 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5139 o 1 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 104107601, pol. 5136 o 1 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5139 o 1 tis.Kč   

              ORJ 180, § 4349, pol. 5909, org. 104000000, ÚZ 104513013 o 1 027 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 104113013 o 119 tis.Kč   

na § 6171, pol. 5164, ORJ 136 o 3 tis.Kč (C.1.) 

na § 2339, pol. 5169, ORJ 136 o 26 tis.Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 137 o 200 tis.Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 230, § 5522, pol. 5137, org. 8155 o 18 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 5169 o 1 000 tis.Kč 

na § 6223, pol. 5175, ORJ 221 o 20 tis.Kč (C.7.) 

(C.8.) na § 6171, pol. 5168, ORJ 133 o 40 tis.Kč 

               ORJ 300, § 2141, pol. 5164, org. 60 o 362 tis.Kč 

                                            pol. 5164 o 1 tis.Kč   

                                            pol. 5169, org. 60 o 218 tis.Kč 

                               § 3399, pol. 5169 o 12 tis.Kč 

                                            pol. 5175 o 6 tis.Kč 

(C.9.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5139 o 300 tis.Kč 

                                            pol. 5152 o 150 tis.Kč 

                                            pol. 5154 o 400 tis.Kč 

                                            pol. 5137 o 50 tis.Kč   

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100, ÚZ 2003 o 800 tis.Kč (C.10.) 

(C.11.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, org. 95000000, ÚZ 104513013 o 42 tis.Kč 

                                                                                        ÚZ 104113013 o 5 tis.Kč 

                                                                                        ÚZ 104107606 o 3 tis.Kč  

na § 4349, pol. 5137, ORJ 133, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 1 tis.Kč (C.13.) 
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- kapitálové výdaje 

na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 14984, org. 8127000000 o 2 183 tis.Kč (A.2.) 

na § 6171, pol. 6125,. ORJ 133 o 495 tis.Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 137 o 12 905 tis.Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 230, § 2271, pol. 6121, org. 3150 o 875 tis.Kč 

                               § 5522, pol. 6122, org. 8155 o 203 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7087 o 1 900 tis.Kč 

               ORJ 121, § 5511, pol. 6121 o 58 tis.Kč       

               ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7090 o 5 tis.Kč          

na § 5311, pol. 6111, ORJ 270 o 160 tis.Kč (C.9.) 

  

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 275 tis.Kč (A.1.) 

na § 3522, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35020, org. 4241 o 7 037 tis.Kč (A.3.) 

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 060595206, org. 4234 o 111 tis.Kč (A.4.) 

- investiční transfery 

na § 4350, pol. 6356, ORJ 180, ÚZ 359, org. 41 o 588 tis.Kč (A:6.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 622 o 196 tis.Kč (C.2.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 000 tis.Kč (C.12.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7601 o 16 tis.Kč (A.8.) 

na § 3412, pol. 5171, ÚZ 3412, ORJ 136 o 3 tis.Kč (C.1.) 

na § 2339, pol. 5171, ORJ 136 o 26 tis.Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 5171, ORJ 230 o 2 900 tis.Kč (C.6.) 

na § 6223, pol. 5164, ORJ 221 o 20 tis.Kč (C.7.) 

(C.8.) na ORJ 300, § 3745, pol. 5169 o 58 tis.Kč  

(C.9.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5134 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5156 o 500 tis.Kč 

                                            pol. 5162 o 200 tis.Kč  

(C.11.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5192, org. 95000000, ÚZ 104513013 o 42 tis.Kč 

                                                                                        ÚZ 104113013 o 5 tis.Kč 

                                                                                        ÚZ 104107606 o 3 tis.Kč 

na § 4349, pol. 5169, ORJ 180, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 1 tis.Kč (C.13.) 
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- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 800 tis.Kč (C.10.) 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 196 tis.Kč (C.2.) 

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133 o 495 tis.Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 13 105 tis.Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, org. 6026 o 875 tis.Kč 

                               § 5522, pol. 6121, org. 8155 o 221 tis.Kč  

                               § 6409, pol. 6909 o 58 tis.Kč  

                               § 2321, pol. 6121, org. 7090 o 5 tis.Kč 

na § 5311, pol. 6123, ORJ 270 o 160 tis.Kč (C.9.) 

- neinvestiční transfery 

(C.12.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5331, org. 37 o 3 200 tis.Kč 

                                 § 4357, pol. 5331, org. 37 o 800 tis.Kč  

Městský obvod Svinov (C.2., A.5.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 622 o 196 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na výkupy nemovitostí 

na § xxxx, pol. 6130, ÚZ 3500 o 196 tis.Kč 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 863 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 863 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.5., A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 535 tis.Kč 

                      ÚZ 33060 o 120 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 535 tis.Kč 

                                   ÚZ 33060 o 120 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o  527 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 527 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 780 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 
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na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 780 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.5., A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 863 tis.Kč 

                      ÚZ 33060 o 40 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 863 tis.Kč 

                                   ÚZ 33060 o 40 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 203 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 203 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 467 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 467 tis.Kč 

Městský obvod Krásné Pole (A.5., A.7.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 681 tis.Kč 

                      ÚZ 14004 o 4 tis.Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 4 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 681 tis.Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (A.7.) 

- zvýší ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 4  tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 4 tis.Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (A.7.) 

- zvýší ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 93  tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 93 tis.Kč 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 11 
Uzavření Smlouvy o výpůjčce mezikolejového absorbéru hluku s funkcí 
retence vody s vegetačním povrchem společnosti Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 07896/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 06302/RM1418/91 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření Smlouvy o výpůjčce na mezikolejový absorbér hluku s funkcí 

retence vody s vegetačním povrchem se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení Mikulášského 
vlaku po Ostravském železničním uzlu 
  
Usnesení číslo: 07897/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35 tis. Kč SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU 

SPOLKU, IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 735 42  Těrlicko,                 

na vypravení Mikulášského vlaku od 2. - 3.12.2017 

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 0100                                            o 35 tis. Kč 

z v ý š í: 

běžné výdaje na: 

§ 3319, pol. 5222, ORJ 0100                                                                                   o 35 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 8 
Zadání zpracování investičního záměru “Nový příjezd k areálu 
Planetária Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 07898/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního záměru 

akce “Nový příjezd k areálu Planetária Ostrava” za cenu 297 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností Geoengineering             

spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO 47668121 
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RM_VZ 9 
Zadání zpracování investičního záměru “Zkušební plocha                            
pro motocykly Ostrava - Přívoz” 
  
Usnesení číslo: 07899/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního záměru 

akce “Zkušební plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz” za cenu 65 375,- Kč bez DPH               

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností 

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava, IČO 25396544 

  

 
RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Zahloubení ul. Bohumínská v úseku Dědičná - 
Těšínská - investiční záměr” poř. č. 235/2017 
  
Usnesení číslo: 07900/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

investičního záměru  pro realizaci projektu „Zahloubení ul. Bohumínská v úseku Dědičná - 

Těšínská“ v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SAMSON PRAHA, spol. s r.o. 

Sídlo: Týnská 622/17, 110 00 Praha 

IČO: 485 395 89 

za cenu nejvýše přípustnou 930.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 85 
Zrušení výběrového řízení na obsazení místa člena představenstva 
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 07901/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zrušení výběrového řízení na obsazení jednoho místa člena představenstva obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava,  IČO: 61974757 

  

 
RM_M 7 
Návrh na prodej movitých věcí formou aukce 
  
Usnesení číslo: 07902/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodeji použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy formou aukce,            

a to: 

a) speciální požární automobil AVIA A 31 K, RZV OVA 95-48, VIN 83-03436/83, rok výroby 

1983, pořizovací hodnota 1.470.320,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67786 

b) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 62-44, VIN 

TNAA31KJ004366/89, rok výroby 1989, pořizovací hodnota 1.582.547,- Kč, zůstatková 

hodnota 1,- Kč, i. č. 67772 

c) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 43-24, 

VIN TNAA31KJ002189/88, rok výroby 1988, pořizovací hodnota 1.488.978,- Kč, zůstatková 

hodnota 1,- Kč, i. č. 67789 

d) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 73-48, VIN 

TNAA31KL008528/90, rok výroby 1990, pořizovací hodnota 1.475.822,- Kč, zůstatková 

hodnota 1,- Kč, i. č. 67779 

e) speciální požární automobil AVIA A 30 DV6 12, RZV OVA 47-84, VIN 79-02090/79, rok 

výroby 1979, pořizovací hodnota 1.470.020,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67781 

f) speciální požární automobil AVIA A 31K DA 12, RZV OVB 62-09, VIN 83-06446/83, rok 

výroby 1983, pořizovací hodnota 1.470.102,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67783 
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g) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 74-73, VIN 

TNAA31KL009237/90, rok výroby 1990, pořizovací hodnota 1.476.829,- Kč, zůstatková 

hodnota 1,- Kč, i. č. 67777 

h) speciální požární automobil AVIA A 30.DV9 12, RZV OVA 80-36, VIN 81-04895/81, rok 

výroby 1981, pořizovací hodnota 1.473.001,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67784 

  

2) stanovuje 

  
vyvolávací ceny použitých movitých věcí uvedených v bodě 1) tohoto usnesení následovně: 

a) speciální požární automobil AVIA A 31 K, RZV OVA 95-48, VIN 83-03436/83, ve výši 

3.000,- Kč 

b) speciální požární automobil AVIA A 30.DV9 12, RZV OVA 47-85, VIN 79-02121/79,              

ve výši 3.000,- Kč 

c) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 50-71, VIN 

TNAA31KJ012706/88, ve výši 3.000,- Kč 

d) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 73-48, VIN 

TNAA31KL008528/90, ve výši 3.000,- Kč 

e) speciální požární automobil AVIA A 30 DV6 12, RZV OVA 47-84, VIN 79-02090/79,             

ve výši 3.000,- Kč 

f) speciální požární automobil AVIA A 31K DA 12, RZV OVB 62-09, VIN 83-06446/83,           

ve výši 3.000,- Kč 

g) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 74-73, VIN 

TNAA31KL009237/90, ve výši 3.000,- Kč 

h) speciální požární automobil AVIA A 30.DV9 12, RZV OVA 80-36, VIN 81-04895/81,          

ve výši 3.000,- Kč 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru hospodářské správy, 

aby zajistil formou aukce prodej použitých movitých věcí specifikovaných v bodě 1) písm. a) - 
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h)  tohoto usnesení a zrealizoval úkony s tím související 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.12.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 68 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce hmotného majetku 
  
Usnesení číslo: 07903/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí specifikovaných v důvodové 

zprávě předloženého materiálu pod písm. a) mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou a mateřskou školou Ostrava-

Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, se sídlem: Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-

Dubina, IČO: 70978336, na dobu určitou do  31.07.2019, dle vzorové smlouvy     o výpůjčce, 

která je přílohou č.1 předloženého materiálu, k realizaci projektu “Rozvoj rovného přístupu           

ke vzdělávání ve městě Ostrava” 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí specifikovaných v důvodové 

zprávě předloženého materiálu pod písm. b) mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou Ostrava - Mariánské Hory, Gen. 

Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem: Gen. Janka 1208, 709 00 Ostrava - Mariánské 

Hory, IČO: 70984158, na dobu určitou do  31.07.2019, dle vzorové smlouvy  o výpůjčce, která 

je přílohou č.1 předloženého materiálu, k realizaci projektu “Rozvoj rovného přístupu ke 

vzdělávání ve městě Ostrava” 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí specifikovaných v důvodové 

zprávě předloženého materiálu pod písm. c) mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou a mateřskou školou Ostrava - 

Svinov,  příspěvková organizace, se sídlem: Bílovecká 10/7, 721 00 Ostrava - Svinov, IČO: 

70641871, na dobu určitou do  31.07.2019, dle vzorové smlouvy o výpůjčce, která je přílohou 

č.1 předloženého materiálu, k realizaci projektu “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání               

ve městě Ostrava” 
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RM_VZ 7 
Provádění úklidových prací v objektech Útulku pro psy v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 07904/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu   a   uzavření  smlouvy na zajištění a provádění 

úklidových prací na pracovištích Útulku pro psy v roce  2018 - dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu - se společností : 

Hadr & Kyblík Čechy s.r.o., 

Sídlo: Serafinova 580/37, 719 00  Ostrava-Kunčice, 

IČO: 28580460 

za  ceny  uvedené v předloženém návrhu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu smlouvy na zajištění a provádění úklidových prací dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.12.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 15 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace úpravy výsadbových míst dvanácti stromů na Prokešově 
náměstí 
  
Usnesení číslo: 07905/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace úpravy 

výsadbových míst dvanácti stromů na Prokešově náměstí  za cenu nejvýše přípustnou                 

 45.000 Kč bez DPH ing. Ivanu Tachezymu, IČO 12126365 se sídlem Plzeňská 1573/17, 700 

30, Ostrava - Hrabůvka 
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RM_M 6 
Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 07906/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní IXXXX ŠXXXXXXX, trvalý 

pobyt Ostrava-XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, o vzdání se funkce přísedící 

zastupitelstvu města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit oznámení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 40 
Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 07907/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní ŠXXXX OXXXXXXXXX, 

trvalý pobyt Krmelín, XXXXXXXXXX XXX, o vzdání se funkce přísedící zastupitelstvu 

města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit oznámení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_ORG 1 
Návrh na schválení termínu 26. mimořádné schůze rady města                  
dne 20.12.2017 
  
Usnesení číslo: 07908/RM1418/110 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termín 26. mimořádné schůze rady města dne 20.12.2017 v 09:00 hodin 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava bodu 2) usn.č. 7721/RM1418/108 ze dne 7.11.2017 
(rozpočtové opatření) 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
RM schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e  účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

(C.2.) na § 3639, pol. 5901, ORJ 300 o 15 tis.Kč 

  

2) Správné znění: 

  
RM schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e  účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

(C.2.) na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 15 tis.Kč 

  

 
 


