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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 04.10.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04824/RM1418/70 RM_M 0 Schválení programu 70. schůze rady města dne 

04.10.2016 

35 

04825/RM1418/70 RM_M 3 Podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti 

podmínek pro nakládání s byty postavenými s 

dotací Ministerstva pro místní rozvoj pro B.J.3 

Ostrava, Polanka nad Odrou, p.č. 194, a č.p. 545 

50 

04826/RM1418/70 RM_M 44 Podání žádosti o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu na projekt 

„Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ 

50 

04827/RM1418/70 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Ostravský koník”, poř. č. 

160/2016 

01 

04828/RM1418/70 RM_M 42 Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě - 

informativní zpráva 

28 

04829/RM1418/70 RM_M 43 Podnět občana statutárního města Ostravy 28 

04830/RM1418/70 RM_M 50 Návrh programu 20. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 19. 10. 2016 

28 

04831/RM1418/70 RM_M 41 Návrh postupu v souvislosti s realokací zdrojů v 

rámci IPRM 

28 

04832/RM1418/70 RM_M 40 Souhlas s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro 

projekt “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu 

Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje” 

38 

04833/RM1418/70 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky 

města Ostravy, příspěvkové organizace s účinností 

od 1.9.2016 

38 

04834/RM1418/70 RM_MZP 1 Stížnost proti usnesení o odložení trestní věci - 

další postup 

02 

04835/RM1418/70 RM_M 26 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací nestátním neziskovým organizacím v 

oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem 

a protidrogové prevence 

86 

04836/RM1418/70 RM_M 35 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

86 

04837/RM1418/70 RM_M 45 Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství mezi 

Střediskem volného času Korunka, Ostrava - 

Mariánské Hory, p.o. a Ostravskou univerzitou 

42 

04838/RM1418/70 RM_M 5 Žádost Tělovýchovné jednoty SLOVAN 

OSTRAVA, z.s. o prominutí úhrady penále za 

porušení rozpočtové kázně 

91 

04839/RM1418/70 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků”, poř. č. 104/2016 

 

91 
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04840/RM1418/70 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Systém sdružených nákupů 

statutárního města Ostrava - JŘSU“ 

90 

04841/RM1418/70 RM_M 2 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 

Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, svěřený MOb 

Třebovice; Návrh na záměr města prodat pozemek 

pod stavbou ve vlastnictví PO a záměr města 

neprodat část pozemku v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, svěřený MOb Poruba 

08 

04842/RM1418/70 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním staveb a uzavření 

smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných 

břemen se společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. 

08 

04843/RM1418/70 RM_M 12 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

04844/RM1418/70 RM_M 13 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava a v k. ú. 

Pustkovec, obec Ostrava 

08 

04845/RM1418/70 RM_M 14 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Hrušov, 

obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat 

nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 

08 

04846/RM1418/70 RM_M 15 Návrh prodat část pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti 

08 

04847/RM1418/70 RM_M 17 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava městskému obvodu 

Hrabová 

08 

04848/RM1418/70 RM_M 18 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava 

08 

04849/RM1418/70 RM_M 19 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Heřmanice a v 

k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

08 

04850/RM1418/70 RM_M 21 Návrh koupit části nemovité věci v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

04851/RM1418/70 RM_M 22 Návrh na svěření nemovitých věcí městskému 

obvodu Nová Ves a městskému obvodu Vítkovice 

08 

04852/RM1418/70 RM_M 23 Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k. ú. Zábřeh 

nad Odrou) a návrh na souhlas s umístěním sídla 

společnosti (areál Vědecko-technologického parku 

Ostrava) 

08 

04853/RM1418/70 RM_M 24 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu(ul. 

Střelniční 8), návrh na souhlas s umístěním sídla v 

areálu VTPO (k.ú. Pustkovec) a návrh na uzavření 

smlouvy o výpůjčce (budova Radnice města 

Ostravy) 

08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 4/59  

04854/RM1418/70 RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

pro Green Gas DPB, a.s. 

08 

04855/RM1418/70 RM_M 28 Předchozí souhlasy rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy a dodatku č. 3 k nájemní 

smlouvě na nemovitosti v k.ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava pro Městský obvod Mariánské Hory 

a Hulváky. 

08 

04856/RM1418/70 RM_M 29 Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava. 

08 

04857/RM1418/70 RM_M 30 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 

k.ú. Polanka nad Odrou 

08 

04858/RM1418/70 RM_M 31 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Hlučín, obec 

Hlučín 

08 

04859/RM1418/70 RM_M 32 Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, 

obec Ostrava a návrh na svěření nemovitých věcí 

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

04860/RM1418/70 RM_M 36 Návrh uzavření smlouvy o výpůjčce(k. ú. 

Moravská Ostrava) a návrh na souhlas s 

umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-

technologického parku Ostrava) 

08 

04861/RM1418/70 RM_M 37 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04862/RM1418/70 RM_M 46 Návrh na uzavření smlouvy o využívání 

sportoviště 

08 

04863/RM1418/70 RM_M 47 Návrh na souhlas s trvalým a dočasným odnětím 

částí pozemku v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ze 

zemědělského půdního fondu 

08 

04864/RM1418/70 RM_M 48 Návrh koupit a nekoupit pozemky dle nabídky 

Zemědělského podniku Razová, státního podniku 

v likvidaci; Návrh na záměr města neprodat 

pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

04865/RM1418/70 RM_M 49 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 

1200/ZM1418/18 ze dne 22.6.2016 a návrh na 

záměr města prodat nemovité věci v ploše 

“Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v 

k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

04866/RM1418/70 RM_M 7 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby “Odkanalizování Přívozu na 

ÚČOV II. etapa, 1. a 2. část” 

05 

04867/RM1418/70 RM_M 8 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby “Kanalizace Folvarek II. etapa” 

05 

04868/RM1418/70 RM_M 9 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová” 

 

 

 

05 
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04869/RM1418/70 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování dokumentace změny stavby před jejím 

dokončením včetně inženýrské činnosti pro akci 

“Sportovní hala - Sokolovna Svinov” 

05 

04870/RM1418/70 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Oprava dešťové kanalizace - ul. 

Martinovská”, poř. č. 195/2016 

05 

04871/RM1418/70 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Nasvětlení přechodů pro chodce 

ul. Hornopolní, Mitrovická”, poř.č. 219/2016 

05 

04872/RM1418/70 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Generel MNO”, poř. č. 

183/2016 

05 

04873/RM1418/70 RM_M 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění údržby č. 

0851/2016/OŽP/VZKÚ 

80 

04874/RM1418/70 RM_M 6 Použití finančních prostředků z Fondu životního 

prostředí města Ostravy na výkup pozemku parc. 

č. 2046/3 v k. ú. Pustkovec v rámci projektu 

“Revitalizace Pustkoveckého údolí” 

80 

04875/RM1418/70 RM_M 4 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o 

obchodování na finančním trhu se Sberbank CZ, 

a.s. 

07 

04876/RM1418/70 RM_M 25 Inventarizace majetku a závazků statutárního 

města Ostravy - magistrátu za rok 2016 

07 

04877/RM1418/70 RM_M 39 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

04878/RM1418/70 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

provedení protikorozního nátěru nosné konstrukce 

vyhlídkové věže Nové radnice firmě 

84 

04879/RM1418/70 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky na poskytování mobilních 

telekomunikačních služeb na období od 1.11.2016 

do 31.12.2017 

84 

04880/RM1418/70 RM_M 10 Návrh na souhlas s umístěním sídla v areálu 

VTPO (k.ú. Pustkovec) 

08 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 51 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a 

návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícímu podnikání (k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava) 

08 

  RM_M 20 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská 

Ostrava a Hrabůvka, obec Ostrava 

08 

  RM_M 33 Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z 

Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na 

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

80 

  RM_M 16 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

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

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

městskému obvodu Stará Bělá 

08 
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  RM_M 38 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z 

Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na 

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

80 

  RM_M 34 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 
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RM_M 0 
Schválení programu 70. schůze rady města dne 04.10.2016 
  
Usnesení číslo: 04824/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 70. schůze rady města dne 04.10.2016  

  

 
RM_M 3 
Podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro 
nakládání s byty postavenými s dotací Ministerstva pro místní rozvoj 
pro B.J.3 Ostrava, Polanka nad Odrou, p.č. 194, a č.p. 545 
  
Usnesení číslo: 04825/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žádost o změnu vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými 

s dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě „Rozhodnutí o účelovém určení 

prostředků státního rozpočtu“ a „Oznámení limitu investičních výdajů státního rozpočtu v roce 

1999“ na akci B. j. 3 Ostrava, Polanka nad Odrou, p.č. 194, č.p. 545 a podat žádost o výmaz 

zástavního práva, vzniklého ze zástavní smlouvy ze dne 11. 12. 2001 uzavřené mezi zástavním 

věřitelem Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj a zástavcem Statutárním 

městem Ostrava, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu, 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru strategického rozvoje, zajistit podání žádosti o zkrácení 

vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR na akci dle bodu 1) tohoto usnesení a podání žádosti o výmaz zástavního 

práva, vzniklého ze zástavní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 02.11.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 44 
Podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního 
programu na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ 
  
Usnesení číslo: 04826/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04366/RM1418/65 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o podporu na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

  

2) žádá 

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

dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Výzvy č. 39 Rozvoj infrastruktury 

komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách vyhlášené Ministerstvem pro místní 

rozvoj České republiky k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o 

předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 49 990 tis. Kč 

-  v  roce 2017 na zajištění předfinancování celkem 16 998 tis. Kč včetně DPH, 

-  v roce  2018 na zajištění předfinancování celkem 16 997 tis. Kč včetně DPH, přičemž je 

v obou částkách obsaženo spolufinancování projektu celkem ve výši 15 995 tis. Kč včetně 

DPH dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

  

4) žádá 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Ostravský koník”, poř. č. 160/2016 
  
Usnesení číslo: 04827/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na nákup propagačního 

předmětu “Ostravský koník” v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

ABAfactory s.r.o. 

č.p. 211, 251 68 Kostelec u Křížků 

IČO: 24655163 

za cenu nejvýše přípustnou 722 600,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 42 
Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě - informativní zpráva 
  
Usnesení číslo: 04828/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 02838/16 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informativní zprávu v záležitosti prodeje pozemků v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše v Moravské 

Ostravě a následných soudních sporů souvisejících s odstoupením kupující společnosti od 

kupní smlouvy dle důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

předložit informativní zprávu dle bodu 1) usnesení zastupitelstvu města k projednání 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 43 
Podnět občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04829/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 02835/16 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
podnět občana dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 50 
Návrh programu 20. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 19. 10. 2016 
  
Usnesení číslo: 04830/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 20. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 19. října 

2016 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 41 
Návrh postupu v souvislosti s realokací zdrojů v rámci IPRM 
  
Usnesení číslo: 04831/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
další postup ve věci projektů Nová ul. Porážková a Prodloužená ul. Ruská dle důvodové 

zprávy 

  

 
RM_M 40 
Souhlas s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro projekt “Výstavba vrtulníkového hangáru 
v areálu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje” 
  
Usnesení číslo: 04832/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 02792/16 

k usnesení č. 02340/RM1418/34 

k usnesení č. 1040/ZM1418/16 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě č.1178/2016/OSR o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje ze dne 5.5.2016 uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava a 

Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1178/2016/OSR o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky města Ostravy, 
příspěvkové organizace s účinností od 1.9.2016 
  
Usnesení číslo: 04833/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 04720/RM1418/68 

  

Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 04720/RM1418/68 ze dne 13. 9. 2016 

  

2) schvaluje 

  
úpravu platu Jany Madecké, ředitelky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace, 

IČO: 71294155 s účinností od 1. 9. 2016 dle předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Stížnost proti usnesení o odložení trestní věci - další postup 
  
Usnesení číslo: 04834/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s podanou stížností proti usnesení Policie ČR, Městského ředitelství policie Ostrava, Územního 

odboru SKPV, Oddělení hospodářské kriminality ze dne 22.9.2016, č.j. KRPT–96373-153/TČ–

2015–070781-2037, kterým byla dle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu odložena trestní 

věc podezření ze spáchání trestného činu dotační podvod podle § 212 odst. 1, 2, 4 trestního 

zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním 
neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, podpory osob s 
handicapem a protidrogové prevence 
  
Usnesení číslo: 04835/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02834/16 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 13/59  

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v 

oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem a protidrogové prevence dle přílohy č. 2 a 3 

předloženého materiálu a o uzavření smluv dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 a 6 

předloženého materiálu s těmito organizacemi 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím 

v oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem a protidrogové prevence dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v 

téže příloze předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4351, pol. 5909, ÚZ 7301                                      o                      512 tis. Kč        

na § 4379, pol. 5323                                                      o                   2 455 tis. Kč        

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7603                                      o                      200 tis. Kč        

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7602                                      o                      100 tis. Kč        

na § 4357, pol. 5909, ÚZ 7314                                      o                      200 tis. Kč        

na § 4376, pol. 5909,                                                     o                      650 tis. Kč        
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na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7400                                      o                        51 tis. Kč       

- zvyšují 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

na § 4311, pol. 5222                                                     o                        34 tis. Kč 

na § 4311, pol. 5223                                                     o                        50 tis. Kč 

na § 4344, pol. 5221                                                     o                      121 tis. Kč 

na § 4344, pol. 5222                                                     o                        81 tis. Kč 

na § 4344, pol. 5223                                                     o                      125 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5213                                                     o                      100 tis. Kč 

na § 4354, pol. 5221                                                     o                        50 tis. Kč 

na § 4356, pol. 5223                                                     o                      225 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5223                                                     o                      268 tis. Kč 

na § 4371, pol. 5222                                                     o                        99 tis. Kč 

na § 4372, pol. 5223                                                     o                      200 tis. Kč 

na § 4374, pol. 5222                                                     o                      500 tis. Kč 

na § 4374, pol. 5223                                                     o                      350 tis. Kč 

na § 4375, pol. 5222                                                     o                      140 tis. Kč 
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na § 4375, pol. 5223                                                     o                      250 tis. Kč 

na § 4376, pol. 5221                                                     o                        25 tis. Kč 

na § 4378, pol. 5221                                                     o                      211 tis. Kč 

na § 4378, pol. 5222                                                     o                        95 tis. Kč 

na § 4379, pol. 5222                                                     o                      150 tis. Kč 

na § 4379, pol. 5223                                                     o                      277 tis. Kč 

na § 4399, pol. 5213                                                     o                      350 tis. Kč 

na § 4399, pol. 5221                                                     o                      169 tis. Kč 

na § 4399, pol. 5222                                                     o                      298 tis. Kč 

  

4) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) a ke schválení návrh dle 

bodu 3) předloženého materiálu  

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 35 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04836/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02796/16 

k usnesení č. 0815/ZM1418/12 

k usnesení č. 0887/ZM1418/13 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční účelové dotace: 

- ev. č. 0105/2016/SVZ, uzavřené s organizací Centrum Anabell, z. s., Masarykova 506/37, 

602 00 Brno, IČO 26606518, s rozšířením účelu použití dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

- ev. č. 0035/2016/SVZ, uzavřené se společností Renarkon o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 

702 00 Ostrava, IČO 25380443, s rozšířením účelu použití a místa realizace dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na uzavření dodatků dle bodu 1) tohoto 

usnesení a příloh č. 3 a 6 předloženého materiálu 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 45 
Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Střediskem volného 
času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. a Ostravskou univerzitou 
  
Usnesení číslo: 04837/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi právnickou osobou 

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace,                

IČO 75080508, a právnickou osobou Ostravská univerzita, IČO 61988987, v rámci projektu 

PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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RM_M 5 
Žádost Tělovýchovné jednoty SLOVAN OSTRAVA, z.s. o prominutí 
úhrady penále za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 04838/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o prominutí penále Tělovýchovné jednotě SLOVAN Ostrava, z.s. se sídlem 

Gollova 1407/8, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO: 15502414, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu a schválit rozhodnutí o prominutí penále 

 
  

2) ukládá 

   
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města na jeho jednání 

dne 19.10.2016 

 
  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Další vzdělávání pedagogických pracovníků”, poř. č. 
104/2016 
  
Usnesení číslo: 04839/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy k veřejné zakázce “Další 

vzdělávání pedagogických pracovníků” podle přílohy č. 2 předloženého materiálu s 

uchazečem, který podal svou nabídku pod poř. č. 2: 

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový 

Jičín, příspěvková organizace 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 18/59  

se sídlem: Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín 

IČO: 62330403 

- pro Část 1 veřejné zakázky 

Tématický okruh - Ověřené metody podporující inkluzivní vzdělávání  

za cenu nejvýše přípustnou 577.200,- Kč 

- pro Část 2 veřejné zakázky 

Tématický okruh - Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s 

potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad, ADHD a ostatními typy 

speciálních potřeb 

za cenu nejvýše přípustnou 621.600,- Kč 

- pro Část 3 veřejné zakázky 

Tématický okruh - Osobnostní rozvoj pedagogů v oblasti stress managementu, psychohygieny 

za cenu nejvýše přípustnou 236.800,- Kč 

  

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Systém sdružených nákupů statutárního města 
Ostrava - JŘSU“ 
  
Usnesení číslo: 04840/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 03729/RM1418/56 

k usnesení č. 04390/RM1418/65 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
s odkazem na ustanovení § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, na základě obsahu spisového materiálu správního řízení sp. zn. 

ÚOHS-S0585/2016/VZ, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče 

Tender systems s.r.o., sídlem Nám. Před Bateriemi 18, 162 00 Praha 6 – Střešovice,                   

IČO: 29145121 v rámci zadávacího řízení “Systém sdružených nákupů statutárního města 

Ostrava – JŘSU” ze dne 26. 7. 2016 (usnesení č. 04390/RM1418/65) a úkony hodnotící komise 

v uvedeném zadávacím řízení spočívající v posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a 

hodnocení nabídek ze dne 13. 6. 2016 a 28. 6. 2016 

  

2) jmenuje 

  
pro nové posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek komisi ve složení 
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členové: 

1. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., člen rady města 

2. Ing. Bc. Pavel Šmátrala, odbor hospodářské správy 

3. Ing. Michal Hrotík, OVANET a.s. 

4. Mgr. Renata Kolková, odbor legislativní a právní 

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

6. Mgr. Martin Látal, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora 

2. Ing. Miroslav Stařík, odbor hospodářské správy 

3. Ing. Kamil Štěpán, OVANET a.s. 

4. Mgr. Eva Balonová, odbor legislativní a právní 

5. Ing. Hana Janotová, odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

6. Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

  

 
RM_M 2 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 
obec Ostrava, svěřený MOb Třebovice; Návrh na záměr města prodat 
pozemek pod stavbou ve vlastnictví PO a záměr města neprodat část 
pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřený MOb Poruba 
  
Usnesení číslo: 04841/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1088/2  v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Třebovice 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 2801/37 o výměře 1850 m2 v k.ú. Poruba, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu  
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním staveb a uzavření smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení věcných břemen se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 04842/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň,  

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

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

IČO: 04084063 

v rámci stavby “11010-058103 CG5M_OS_OSYCH_OK” 

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

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

parc. č. 101/10 - ostatní plocha, zeleň,  

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

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

IČO: 04084063 

v rámci stavby “11010-058383 CG5M_OS_OSYBA_OK” 

  

4) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

parc. č. 101/10 - ostatní plocha, zeleň, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 12 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04843/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení VN a NN k částem pozemků: 

p.p.č. 553/67 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1005/1 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1005/14 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1005/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/25 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1005/47 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/57 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava a 

p.p.č. 3000/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Martinov ve Slezsku, 
obec Ostrava a v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04844/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02769/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o záměru města prodat 

- pozemek parc. č. 3065/2 v k. ú. Martinov ve Slezku, obec Ostrava 

a 

- část pozemku parc. č. 3065/1 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava o výměře 4 m2 dle 

zákresu z katastrální mapy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Martinov 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru  města prodat  

- část pozemku parc. č. 4408/175 o výměře 75 m2 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu č. 5653-14/2016 ze dne 15.08.2016 označena jako pozemek parc. č. 

4408/177  v  k. ú. Pustkovec, obec Ostrava   

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Pustkovec 

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

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 14 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava a v k.ú. Hrušov, obec Ostrava a návrh na záměr města 
neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. 
Kunčičky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04845/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02735/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat: 

- pozemek parc.č. 1149/1 ostatní plocha 

- pozemek parc.č. 1149/2 zastavěná plocha a nádvoří, 

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat: 

- pozemek parc.č. 1202/39 zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1202/67 zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1202/81 ostatní plocha, 

vše v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat: 

- pozemek parc.č. 2219/1 ostatní plocha, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat: 

- část pozemku parc.č. 1774 o výměře 479 m2 v k.ú Kunčičky, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava, 

která je dle geometrického plánu č. 770-18/2013 vyhotoveného pro k.ú. Kunčičky, 

označena jako pozemek parc.č. 1774/2 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh prodat část pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ, návrh na 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 04846/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat část pozemku p.p.č. 460/1 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře              

158 m2 v   k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice,   která  je  dle  geometrického   plánu č.        1980-

252/2016  vyhotoveného pro   

k.ú. Zábřeh-VŽ, označena jako pozemek p.p.č. 460/68 - ost. plocha, manipulační plocha v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

Diakonii ČCE - středisko v Ostravě, se sídlem: Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava, 

IČO: 410 35 526 

za sjednanou kupní cenu ve výši 217.900,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 26/59  

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle 

přílohy č.5 předloženého materiálu s právnickou osobou: 

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 

se sídlem Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava, IČO 41035526 

 pro umístění STL plynovodní přípojky a kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 ks 

sloupů v pozemku: 

p.p.č. 460/68 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 158 m2, který vznikne z pozemku 

p.p.č. 460/1 - ostatní plocha, manipulační plocha dle geometrického plánu č. 1980-252/2016 v 

k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava a v rozsahu dle geometrického plánu č. 1981-252/2016 

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

usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh svěřit 
nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava městskému obvodu 
Hrabová 
  
Usnesení číslo: 04847/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02737/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a to:   

- pozemek parc.č. 17/9 

- pozemek parc.č. 17/10 

- pozemek parc.č. 17/11 

- pozemek parc.č. 17/12 

z vlastnictví Ing. Pxxx Hxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xx xxxxx xxx/xx, xxxxx, xxx xx 

xxxxxx za  sjednanou kupní cenu ve výši 404.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4  předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 18 

- pozemek parc.č. 19 

- pozemek parc.č. 2582/7 

- pozemek parc.č. 3027/1 

z podílového spoluvlastnictví 

- Ing. Pxxx Hxxxx, rok narození xxxx, bydliště xx xxxxx xxx/xx, xxxxx, xxx xx xxxxx 

  (podíl ve výši 5/16) 

- Lxxxxx Txxxxxx, rok narození xxxx, bydliště x xxxxxx xxxxx/xx, xxxxxx, xxx xx xxxxx 

  (podíl ve výši 11/16) 

za  sjednanou kupní cenu ve výši 463.260,- Kč, přičemž 

- Ing. Pxxx Hxxxx obdrží částku ve výši 144.769,- Kč 

- Lxxxx Txxxxx obdrží částku ve výši 318.491,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5  předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

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

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

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

že statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 
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- pozemek parc.č. 17/9 

- pozemek parc.č. 17/10 

- pozemek parc.č. 17/11 

- pozemek parc.č. 18 

- pozemek parc.č. 19 

- pozemek parc.č. 2582/7 

- pozemek parc.č. 3027/1 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

městskému obvodu Hrabová, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, v platném znění za podmínky, že statutární město Ostrava nabude 

uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 

- pozemek parc.č. 17/9 

- pozemek parc.č. 17/10 

- pozemek parc.č. 17/11 

- pozemek parc.č. 18 

- pozemek parc.č. 19 

- pozemek parc.č. 2582/7 

- pozemek parc.č. 3027/1 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04848/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02829/16 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout koupit nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a 

to pozemky: 

- parc.č. 100/73 

- parc.č. 100/104 

- parc.č. 100/123 

od vlastníka Jxxxxxxx Hxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště Jxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxx-

xxxx xxxx, za cenu obvyklou celkem 2.087.040,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 100/123, k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 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 předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do 

svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města označit pozemek parc.č. 100/123, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 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 předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 19 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Heřmanice a v k.ú. Petřkovice u 
Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04849/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02822/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout koupit nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava, a to: 

část pozemku parc.č. 1519/4, o výměře 30 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 01930-

8/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1519/19 

část pozemku parc.č. 1519/6, o výměře 40 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 01930-

8/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1519/20 

část pozemku parc.č. 1525/1, o výměře 128 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 01929-

7/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1525/3 

část pozemku parc.č. 1527, o výměře 28 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 01929-

7/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1527/3 

část pozemku parc.č. 1535, o výměře 994 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 01929-

7/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1535/1 

část pozemku parc.č. 1543, o výměře 991 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 01929-

7/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1543/1 

od vlastníka: 

Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69 

143 za celkovou kupní cenu 614 500,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2/5 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 2) 

tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. 

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

doplňků, za podmínky, že nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 2) tohoto usnesení statutární 

město Ostrava nabude do svého vlastnictví  

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města označit nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 2) tohoto usnesení, 

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

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

podmínky, že nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 2) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví  

  

4) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh koupit části nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 04850/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  

k materiálu č. BJ1418 02825/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout koupit části nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

a to: 

- část pozemku p.p.č. 655, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 1952-2/2016 

označena jako pozemek p.p.č. 750/2 

- část pozemku p.p.č. 655, o výměře 49 m2, která je dle geometrického plánu č. 1952-2/2016 

označena jako pozemek p.p.č. 750/3 
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od podílových spoluvlastníků 

- Ing. Mxxxxx Jxxxxxxx rok narození xxxx, bydliště xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxx-

xxxxxxx (podíl ve výši 1/3) 

- JUDr. Hxxx Jxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx-xxxxxx 

(podíl ve výši 2/3) 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky k části pozemku: 

p. p. č. 750/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, který 

vznikne oddělením části pozemku p. p. č. 655, o výměře 49 m2, v k. ú. Michálkovice, obec 

Ostrava, dle geometrického plánu č. 1952-2/2016, 

s budoucími oprávněnými: 

Ing. Mxxxx Jxxxxx a JUDr. Hxxxx Jxxxxxxx, 

oba bydliště xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx-xxxxxxx, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na svěření nemovitých věcí městskému obvodu Nová Ves a 
městskému obvodu Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 04851/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02759/16 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 

odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemek p.p.č. 602/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

pozemek p.p.č. 602/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava 

    

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice dle čl. 9 

odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemek parc.č. 1234/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

pozemek parc.č. 1234/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
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5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k. ú. Zábřeh nad Odrou) a návrh na 
souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-technologického 
parku Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 04852/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy s právnickou osobou 

LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., 

se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, IČO: 285 07 428, 

jejímž předmětem je pronájem části nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to 

pozemku p.p.č. 728/15, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 54 m2, 

za účelem realizace stavby “Dostavba areálu SIKO v Ostravě”, na dobu určitou ode dne 

účinnosti smlouvy do předání předmětu nájmu, nejpozději však 31. 12. 2018, 

za nájemné ve výši 90 Kč/m2/rok 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

ArchiBIM studio s.r.o. 

do budovy čp. 373, která je součástí pozemku parc. č. 4685/21, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 373/4, 708 00 Ostrava-Pustkovec 
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RM_M 24 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu(ul. Střelniční 8), návrh na 
souhlas s umístěním sídla v areálu VTPO (k.ú. Pustkovec) a návrh na 
uzavření smlouvy o výpůjčce (budova Radnice města Ostravy) 
  
Usnesení číslo: 04853/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu založeném “Nájemní smlouvou” ev. 

č. 0604/2014/MJ ze dne 26. 3. 2014, uzavřenou s právnickou osobou 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., 

se sídlem: Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 02407451, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním sídla právnické osoby 

Moravia Seed Group s.r.o., 

do budovy čp. 372, která je součástí pozemku parc. č. 4685/11, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce s právnickou osobou 

Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú. 

se sídlem Macharova 302/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 038 49 228, 

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

Moravská Ostrava, obec Ostrava, na dobu určitou od 7. do 9. 10. 2016, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy pro Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04854/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s umístěním zemní elektrické přípojky nn do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 157 - ostaní plocha, zeleň, 

parc. č. 68 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 81/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5659/2 - ostatní plocha, dráha, 

v k.ú. Slezská 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. 100” dle grafické přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Předchozí souhlasy rady města s uzavřením nájemní smlouvy a 
dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na nemovitosti v k.ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava pro Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. 
  
Usnesení číslo: 04855/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s vydáním předchozího souhlasu 

pro statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem 

Přemyslovců 63, 

709 36 Ostrava 

s uzavřením nájemní smlouvy k části pozemku svěřeného tomuto městskému obvodu p.p.č. 

67/5, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 56 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. 

Novoveská x ul. Vršovců) 

s 

Lxxxx Nxxxxxx 

ul. Vxxxxx xxxx/xx 

xxx xx xxxxxx - xxxxxx xxxx 

za účelem umístění a realizace stavby garáže v garážovém areálu 
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2) vydává 

  
pro statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem 

Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 3 ke “Smlouvě o nájmu pozemků” ev.č. 

KVR/50/2005/M ze dne 20. 6. 2005, ve znění dodatku č. 1 ev.č. KVR/50/2005/M/1 ze dne 16. 

4. 2010 a dodatku č. 2 ev.č. KVR/50/2005/M/2 ze dne 3. 1. 2013 na pozemky svěřené tomuto 

městskému obvodu, p.p.č. 248/3, ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha a p.p.č. 248/5, ost. 

plocha - neplodná půda, oba v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Novoveská) 

s 

Českým kynologickým svazem 

Základní kynologickou organizací č. 367 

se sídlem ul. Novoveská, Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 661 80 759 

kterým se mění doba nájmu z doby určité do 31. 12. 2022 na dobu určitou do 31. 12. 2030, v 

souladu s čl. 7, odst. (8) písmena c) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, úplné znění 

  

 
RM_M 29 
Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 04856/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc.č. 

73/44, ost. plocha - zeleň o výměře 40 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava (ul. Václava 

Košaře), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 30 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Polanka nad 
Odrou 
  
Usnesení číslo: 04857/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města půjčit část pozemku parc.č. 2665/57, orná půda, o výměře 400m2, k.ú. Polanka 
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nad Odrou, obec Ostrava, z důvodu realizace vodovodní přípojky, 

vypůjčitel Ing. Pxxx Dxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxx xxx 

xxxx  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 31 
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Hlučín, obec Hlučín 
  
Usnesení číslo: 04858/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02824/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout prodat nemovité věci v k.ú. Hlučín, obec Hlučín, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 2216 

- parc.č. 2217/7 

- parc.č. 2225 

- parc.č. 4507/27 

Městu Hlučín, IČO 003 00 063, sídlo Mírové náměstí 23/24, 748 01 Hlučín, za sjednanou 

celkovou kupní cenu 346.000,- Kč + DPH ve výši 72.660,- Kč, tj. celkem 418.660,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 39/59  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava a návrh na 
svěření nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04859/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02823/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve 

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

pozemek parc.č. 1654/496 

společnosti Ostrava Business Park s.r.o., sídlo Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5,       

IČO 242 56 625, za sjednanou kupní cenu 232 360,00 Kč + DPH ve výši 48 795,60 Kč, tj. 

celkem 281 155,60 Kč s tím, že Ostrava Business Park s.r.o. uhradí statutárnímu městu Ostrava 

náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 800,00 Kč 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města si vyhradit rozhodnutí označit nemovité věci, a to: 

pozemek p.p.č. 8/9 

pozemek p.p.č. 465/64 

pozemek p.p.č. 465/65 

pozemek p.p.č. 465/66 

pozemek p.p.č. 508/15 

pozemek p.p.č. 509/22 

pozemek p.p.č. 509/24 

pozemek p.p.č. 614/5 

pozemek p.p.č. 624/2 

pozemek p.p.č. 624/3 

všechny v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
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jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

doplňků 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města označit nemovité věci, a to: 

pozemek p.p.č. 8/9 

pozemek p.p.č. 465/64 

pozemek p.p.č. 465/65 

pozemek p.p.č. 465/66 

pozemek p.p.č. 508/15 

pozemek p.p.č. 509/22 

pozemek p.p.č. 509/24 

pozemek p.p.č. 614/5 

pozemek p.p.č. 624/2 

pozemek p.p.č. 624/3 

všechny v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

doplňků 

  

4) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh uzavření smlouvy o výpůjčce(k. ú. Moravská Ostrava) a návrh na 
souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-technologického 
parku Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 04860/RM1418/70 

(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 
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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 1. ročníku akce pod názvem “Christmas night run 

Ostrava” dne 3. 12. 2016, 

na dobu určitou od 3. do 4. 12. 2016, 

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 3. 12. 2016 v době od 1000 do 2000 hod, za účelem 

uspořádání 1. ročníku akce pod názvem “Christmas night run Ostrava” 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

Surgery sine sollicitudiene s.r.o. 

do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 375/3, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

 
RM_M 37 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04861/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1960/8 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 4,950 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s 
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STORYBEND s.r.o. 

se sídlem: Soukenická 877/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

IČO: 25891693 

za účelem provozování veřejného parkoviště motorových vozidel, 

za nájemné ve výši 300.000,- Kč/rok + DPH v zákonné výši na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 46 
Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 
  
Usnesení číslo: 04862/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně poskytovatele o uzavření Smlouvy o využívání sportoviště a smlouvy o poskytnutí 

sportovního zařízení 

se společností 

STES a.s. 

Kozí 915/7, 110 00 Praha 1- Staré Město 

IČ: 49704516 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh na souhlas s trvalým a dočasným odnětím částí pozemku v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov, ze zemědělského půdního fondu 
  
Usnesení číslo: 04863/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odnětím částí pozemku p. p. č. 802/1 – orná půda v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve 
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vlastnictví statutárního města Ostravy, ze zemědělského půdního fondu v souladu s ust. § 9 

odst. 5 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném 

znění, a to: 

a) s trvalým odnětím 

- část o výměře 792 m2 pro vybudování SO 06 Příjezdové komunikace, 

b) s dočasným odnětím 

- část o výměře 85 m2 pro vybudování IO 02 Přípojky splaškové kanalizace, 

- část o výměře 42 m2 pro vybudování IO 03 Přípojky dešťové kanalizace, 

- část o výměře 17 m2 pro vybudování IO 04 Přípojky vodovodu, 

- část o výměře 54 m2 pro vybudování IO 05 Přípojky zemního plynu, 

- část o výměře 65 m2 pro vybudování IO 12 Přípojky slaboproudu, 

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

a s podáním žádosti o vynětí ze zemědělského půdního fondu, 

pro investora: 

Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s. 

se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, 

IČO 276 77 257, 

v rámci stavby “MAESTOSO ADVANCED MATERIALS” 

  

 
RM_M 48 
Návrh koupit a nekoupit pozemky dle nabídky Zemědělského podniku 
Razová, státního podniku v likvidaci; Návrh na záměr města neprodat 
pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04864/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02817/16 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout koupit pozemek parc.č. 1163/116, zast. plocha a nádvoří v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, 

se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 Řepy, IČO 13642090 

za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 4.050,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1163/116 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Svinov, 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 se město stane jeho vlastníkem 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc.č. 1163/116 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Svinov, 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 se město stane jeho vlastníkem 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout nekoupit spoluvlastnické podíly a pozemky 

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 k pozemku parc.č. 2232/130, ost. plocha, manipulační 

plocha v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice  

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/11 k pozemku parc.č. 285, ost. plocha, ost. komunikace  

parc.č. 1981/6, ost. plocha, neplodná půda 
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parc.č. 1983/2, ost. plocha, neplodná půda, 

vše v k.ú. Koblov, obec Ostrava 

parc.č. 1906/146, ost. plocha, silnice v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

parc.č. 3110/1, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

parc.č. 3110/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené    

parc.č. 3110/10, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené    

parc.č. 3110/36, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené    

parc.č. 3136/5, ost. plocha, ost. komunikace    

parc.č. 3141/2, trvalý travní porost    

parc.č. 3143/2, ost. plocha, neplodná půda   

parc.č. 3148/4, ost. plocha, ost. komunikace    

parc.č. 3148/7, ost. plocha, ost. komunikace    

parc.č. 4017, ost. plocha, neplodná půda, 

vše  k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

parc.č. 2155, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené    

parc.č. 2248, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené    

parc.č. 2261, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené    

parc.č. 2294/2, vodní plocha, zamokřená plocha    

parc.č. 2354, ost. plocha, ost. komunikace    

parc.č. 2355, ost. plocha, neplodná půda    

parc.č. 2359/3, ost. plocha, ost. komunikace    

parc.č. 2379/3, ost. plocha, ost. komunikace    

parc.č. 2381/1, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené   

parc.č. 2381/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené    

parc.č. 2381/3, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené    

parc.č. 2622, ost. plocha, neplodná půda    

parc.č. 2709/9, zast. plocha a nádvoří, 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

parc.č. 3726, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov 

vše ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Zemědělský podnik Razová, státní podnik v 

likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 Řepy, IČO 13642090 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout, 

že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 242/1 o výměře 1060 m2  ani o výměře 1000 

m2  v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statuárního města Ostravy, svěřeno městskému 
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obvodu Svinov, dle zákresů ve snímku, které jsou přílohou č. 4/3 a 4/4 tohoto materiálu 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 49 
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 1200/ZM1418/18 ze 
dne 22.6.2016 a návrh na záměr města prodat nemovité věci v ploše 
“Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 04865/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02807/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o zrušení usnesení č. 1200/ZM1418/18 ze dne 22.6.2016 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru prodeje nemovitých věcí: 

- části pozemku p.p.č. 802/1 o výměře 21.147 m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1136-147/2016 vyhotoveného 

pro k.ú. Mošnov, označena jako pozemek p.p.č. 802/87 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

- části pozemku p.p.č. 813/56 o výměře 258 m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, terá je dle geometrického plánu č. 1136-147/2016 vyhotoveného 

pro k.ú. Mošnov, označena jako pozemek p.p.č. 813/135 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

- části pozemku p.p.č. 1275 orná půda o výměře 418 m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1136-147/2016 

vyhotoveného pro k.ú. Mošnov, označena jako pozemek p.p.č. 1275/2 v k.ú. Mošnov, obec 

Mošnov 
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- části pozemku p.p.č. 1338/1 o výměře 8.096 m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1136-147/2016 vyhotoveného 

pro k.ú. Mošnov, označena jako pozemek p.p.č. 1338/16 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

- části pozemku p.p.č. 1340/15 o výměře 81 m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1136-147/2016 vyhotoveného 

pro k.ú. Mošnov, označena jako pozemek p.p.č. 1340/85 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa, 1. a 2. část” 
  
Usnesení číslo: 04866/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00627/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města Ostravy rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo 

č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014 na realizaci stavby Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 

- II. etapa, 1. a 2. část, rušení výustí  se zhotovitelem POHL cz, a.s. , Roztoky, Nádražní 

25, PSČ 252 63, IČO 25606468 

odštěpný závod Opava, Opava, Holasická 1632/57A, PSČ 747 05 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi  

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 8 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Kanalizace Folvarek II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 04867/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02789/16 

  

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města Ostravy rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 

2487/2014/OI/LPO ze dne 31.10.2014 na realizaci stavby ”Kanalizace Folvarek II. etapa”  se 

zhotovitelem 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

Ostrava Přívoz, Úprkova 3, PSČ 702 00, IČ 47666374 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Riegrovi  

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 
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RM_M 9 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti” 
v souvislosti se stavbou “Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová” 
  
Usnesení číslo: 04868/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02790/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o  uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se 

stavbou “Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová” mezi povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO: 65993390 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků p.č. 1060/10, p.č. 1637/1,  p.č. 

1648  a p.č.1649/1 v k.ú.Nová Bělá, obec Ostrava  dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na zpracování dokumentace změny stavby před 
jejím dokončením včetně inženýrské činnosti pro akci “Sportovní hala - 
Sokolovna Svinov” 
  
Usnesení číslo: 04869/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
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zpracování dokumentace změny stavby před jejím dokončením včetně inženýrské činnosti pro 

akci “Sportovní hala - Sokolovna Svinov” mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 

8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a zhotovitelem: 

brücknerprojekt s.r.o., Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 28637968, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Oprava dešťové kanalizace - ul. Martinovská”, poř. č. 
195/2016 
  
Usnesení číslo: 04870/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Oprava 

dešťové kanalizace - ul. Martinovská” v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava dle přílohy    

č. 1 předloženého materiálu s uchazečem:    

SUBLAND-TECH s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17  Darkovice 

IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou 2.395.451,41 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Nasvětlení přechodů pro chodce ul. Hornopolní, 
Mitrovická”, poř.č. 219/2016 
  
Usnesení číslo: 04871/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci staveb „Osvětlení 

přechodů pro chodce na ul. Hornopolní“ v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz a 

„Nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Mitrovické u zastávek MHD Nová Bělá – hřiště“ v 
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městském obvodě Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

dodavatelem: 

Ostravské komunikace, a.s. 

Sídlo: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 

IČO: 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 999.908,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Generel MNO”, poř. č. 183/2016 
  
Usnesení číslo: 04872/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování generelu 

Městské nemocnice Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

rala s.r.o. 

Sídlo: Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 

IČO:    27218015 

za cenu nejvýše přípustnou 768.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 1 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění údržby č. 0851/2016/OŽP/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 04873/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění údržby č. 0851/2016/OŽP/VZKÚ se 

zhotovitelem: 
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Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ: 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 

Ostrava 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

 
RM_M 6 
Použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy na výkup pozemku parc. č. 2046/3 v k. ú. Pustkovec v rámci 
projektu “Revitalizace Pustkoveckého údolí” 
  
Usnesení číslo: 04874/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o použití částky 526.860 Kč z Fondu životního prostředí města Ostravy odborem majetkovým 

Magistrátu města Ostravy na výkup pozemku parc. č. 2046/3 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava v 

rámci projektu “Revitalizace Pustkoveckého údolí” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 

důvodové zprávy 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ........................... o 527 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3639, pol. 6130, ÚZ 1030, ORJ 137 .............. o 527 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 4 
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu 
se Sberbank CZ, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04875/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu se Sberbank CZ,a.s., se sídlem, 

U Trezorky 821/2, Praha 5 - Jinonice, PSČ 158 00, IČO 250 83 325 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Inventarizace majetku a závazků statutárního města Ostravy - 
magistrátu za rok 2016 
  
Usnesení číslo: 04876/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zrušení Směrnice č. 1/2011 pro inventarizaci majetku a závazků statutárního města Ostravy - 

magistrátu, ve znění dodatku č. 15 a 19, s účinností od 5.10.2016 

  

2) rozhodla 

  
o schválení Směrnice č. ../2016 pro inventarizaci majetku a závazků statutárního města 

Ostravy, s účinnosti od 5.10.2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) jmenuje 

  
Ústřední inventarizační komisi ve složení: 

předseda:  doc. Ing. Iveta Vozňáková Ph.D., náměstkyně primátora 

tajemník:    Ing. Marie Lekešová, odbor financí a rozpočtu 

členové:     Ing. Věra Rajnochová, odbor majetkový 

                   Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy 

                   Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního 

                   Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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4) schvaluje 

  
Plán inventur na rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava - 

magistrát, zaslat ústřední inventarizační komisi závěrečnou zprávu z inventarizace majetku a 

závazků, a to do 31.1.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 39 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 04877/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
1.1. o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Pustkovec ve výši 254 tis.Kč na opravu chodníku podél ul. 17. listopadu a ul. Pustkovecká 

b) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 6 258 tis.Kč na spolufinancování akcí Regenerace 

sídliště Fifejdy II - VI. etapa (3 169 tis.Kč) a Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa                  

(3 089 tis.Kč) 

c) Radvanice a Bartovice ve výši 3 500 tis.Kč na souvislou údržbu chodníků podél ul. 

Šenovské vč. řešení odvodnění 

d) Krásné Pole ve výši 395 tis.Kč na zajištění archeologického průzkumu na pozemcích 

městského obvodu 

e) Michálkovice ve výši 6 000 tis.Kč na opravu chodníku na ul. Československé armády 

1.2. o změně účelu použití části neinvestiční dotace ve výši 800 tis.Kč schválené městskému 

obvodu Vítkovice na opravu části místní komunikace Obránců míru na opravu slepé místní 

komunikace ul. Uzavřená 

 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 
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a) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov Sluníčko o 1 331 tis.Kč 

b) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské centrum Domeček o              

170 tis.Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35019 o 208 tis.Kč (A.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 303 tis.Kč (A.2.) 

                                      ÚZ 201 o 170 tis.Kč (A.3.)  

- investiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4222, ORJ 120, ÚZ 359 o 200 tis.Kč (A.4.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORj 270, § 5311, pol. 5137 o 150 tis.Kč 

                                           pol. 5169 o 700 tis.Kč 

(C.4.) na ORJ 130, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 5137 o 13 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5162 o 3 tis.Kč     

                                                                       ÚZ 103133063, pol. 5137 o 2 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5162 o 1 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 103107606, pol. 5137 o 1 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5162 o 1 tis.Kč 

           na ORJ 140, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 5029 o 28 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5139 o 150 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5169 o 12 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 103133063, pol. 5029 o 4 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5139 o 18 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5169 o 2 tis.Kč  

                                                                       ÚZ 103107606, pol. 5029 o 2 tis.Kč   

                                                                                                 pol. 5139 o 9 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5169 o 1 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8204 o 4 280 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 8204 o 500 tis.Kč 
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                                                             ÚZ  8113, org. 8204 o 200 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 509 o 254 tis.Kč (E.1.) 

                                                   ÚZ 3500, org. 602 o 6 258 tis.Kč (E.2.) 

                                                   ÚZ 93, org. 517 o 3 500 tis.Kč (E.3.) 

                                                   ÚZ  93, org. 518 o 395 tis.Kč (C.5.) 

                                                   ÚZ 93, org. 516 o 6 000 tis.Kč (C.6.)  

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35019, org. 4241 o 208 tis.Kč (A.1.) 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 303 tis.Kč (A.2.) 

                                                   ÚZ 201, org. 4245 o 170 tis.Kč (A.3.) 

- investiční transfery 

na § 4350, pol. 6356, ORJ 180, ÚZ 359, org. 35 o 200 tis.Kč (A.4.) 

(C.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, org. 34 o 866 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 6351, org. 34 o 465 tis.Kč   

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 170 tis.Kč (A.3.)   

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5139 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5152 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5154 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5156 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5166 o 50 tis.Kč 

                                            pol. 5172 o 100 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5909, ORJ 140, ÚZ 7606 o 247 tis.Kč (C.4.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 395 tis.Kč (C.5.) 

                                                  o 6 000 tis.Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, org. 6044 o 1 980 tis.Kč 

                               § 3522, pol. 6121, org. 6207 o 2 300 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 6207 o 500 tis.Kč 

                                                             ÚZ 8113, org. 6207 o 200 tis.Kč    

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3162 o 1 331 tis.Kč (C.3.)           
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- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 170 tis.Kč (A.3.)   

s n i ž u j e  účelová rezerva pro městské obvody 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 120 o 254 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 6 258 tis.Kč (E.2.)  

                                                  o 3 500 tis.Kč (E.3.) 

Městský obvod Pustkovec (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 509 o 254 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu chodníku podél ul. 17. listopadu a ul. Pustkovecká 

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 254 tis.Kč 

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

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 6 258 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 2631 - regenerace sídliště Fifejdy II-VI. etapa 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 3 169 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 2632 - regenerace sídliště Šalamouna 5A 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 3 089 tis.Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517 o 3 500 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci “Souvislá údržba chodníků podél ul. Šenovské” 

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 3 500 tis.Kč 

Městský obvod Krásné Pole (C.5.) 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 518 o 395 tis.Kč 

zvýší běžné výdaje na archeologický průzkum 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 395 tis.Kč 

Městský obvod Michálkovice (C.6.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 516 o 6 000 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu chodníku na ul. Československé armády 

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 6 000 tis.Kč 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 3 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení protikorozního 
nátěru nosné konstrukce vyhlídkové věže Nové radnice firmě 
  
Usnesení číslo: 04878/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení protikorozního nátěru nosné konstrukce 

vyhlídkové věže Nové radnice panu Antonínu Češkovi, Sokolská třída 86/107, Moravská 

Ostrava, IČO 65526813 za cenu nejvýše přípustnou 294.000,- bez DPH 

  

2) zmocňuje 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 14.10.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních 
služeb na období od 1.11.2016 do 31.12.2017 
  
Usnesení číslo: 04879/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě výsledků elektronického výběrového řízení o pořadí nabídek a výběru nejvhodnější 

nabídky ve veřejné zakázce na poskytování mobilních telekomunikačních služeb, kterou je 

nabídka společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 

Stodůlky, Praha 5, PSČ: 155 00, IČ: 25788001, za jednotkové ceny dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 
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2) bere na vědomí 

  
žádost uchazeče O2 Czech Republic a.s. ze dne 28.9.2016 o opakování soutěže (příloha č. 4 

předloženého materiálu ) 

  

 
RM_M 10 
Návrh na souhlas s umístěním sídla v areálu VTPO (k.ú. Pustkovec) 
  
Usnesení číslo: 04880/RM1418/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla právnické osoby 

INVACTECH s.r.o., 

do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 375/3, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

 
  
 
 


