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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 06.12.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05310/RM1418/77 RM_M 0 Schválení programu 77. schůze rady města konané 

dne 06.12.2016 

35 

05311/RM1418/77 RM_M 3 Schválení Smlouvy č. ERS-CZ/2016/168 o 

financování mikroprojektu typu A realizovaného v 

rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v 

Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A 

Česká republika-Polsko 

50 

05312/RM1418/77 RM_M 38 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši              

20 000,- Kč paní H. O., vnučce plukovníka ve 

výslužbě Bedřicha Opočenského, čestného občana 

statutárního města Ostravy 

01 

05313/RM1418/77 RM_M 40 Informativní zpráva - rozestavěná stavba na ul. 28. 

října v Ostravě 

28 

05314/RM1418/77 RM_M 54 Přezkumné jednání, schůze věřitelů a možná účast 

ve věřitelském výboru dlužníka - společnosti 

ELSPOL, s. r. o. 

28 

05315/RM1418/77 RM_M 42 Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.- návrh změn v 

orgánech spolku 

28 

05316/RM1418/77 RM_M 46 Ukončení realizace projektu Sportovní a zábavní 

cíl na soutoku Ostravice a Lučiny v rámci 

Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti 

38 

05317/RM1418/77 RM_M 47 Souhlas s přípravou realizace investičních akcí v 

areálu Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace a způsobem jejich financování z 

rozpočtu statutárního města Ostrava v roce 2017. 

30 

05318/RM1418/77 RM_M 18 Přijetí dotace na projekt Ostrava - Modernizace 

městského kamerového systému v rámci 

Programu prevence kriminality 2016 

86 

05319/RM1418/77 RM_M 26 Návrh na schválení dodatku č. 9 ke zřizovací 

listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

86 

05320/RM1418/77 RM_M 20 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 

0624/2016/KVA 

87 

05321/RM1418/77 RM_M 7 SVČ Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. - změna 

termínů čerpání poskytnutých příspěvků a souhlas 

se změnou na nemovitém majetku nad 40 tis. Kč v 

souvislosti s realizací volnočasové zóny 

42 

05322/RM1418/77 RM_M 5 Obecně závazná vyhláška č... /2016 o školských 

obvodech mateřských škol zřizovaných 

zastupitelstvy městských obvodů Statutárního 

91 
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města Ostravy 

05323/RM1418/77 RM_M 56 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Czech 

Figure Skating s.r.o. na oficiální FAN zónu v 

rámci ME v krasobruslení 2017 

91 

05324/RM1418/77 RM_MZP 2 Pravidla pro ustavení a jednání komisí při 

zadávání veřejných zakázek 

90 

05325/RM1418/77 RM_M 10 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k.ú. Krásné Pole, 

obec Ostrava, pro fyzickou osobu 

08 

05326/RM1418/77 RM_M 11 Návrh na zrušení bodu usnesení RM, zřízení 

věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene pro oprávněné: PODA a.s., 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 

05327/RM1418/77 RM_M 12 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s fyzickými 

osobami 

08 

05328/RM1418/77 RM_M 13 Návrh koupit pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy 

(lokalita ul. Fričova), a návrh koupit pozemky v k. 

ú. Hošťálkovice (lokalita ul. Postranní), obec 

Ostrava 

08 

05329/RM1418/77 RM_M 14 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v 

k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, návrh na záměr 

města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabová, 

obec Ostrava, v k.ú. Poruba, obec Ostrava a v k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

05330/RM1418/77 RM_M 15 Návrh na záměr města prodat a návrh na záměr 

města pronajmout část pozemku p.p.č. 306/1, k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava 

08 

05331/RM1418/77 RM_M 16 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v 

rámci stavby “Cyklostezka W, Poruba - Krásné 

Pole” 

08 

05332/RM1418/77 RM_M 17 Návrh na výkup pozemku v k.ú. Poruba-sever, 

obec Ostrava 

08 

05333/RM1418/77 RM_M 24 Návrh na přijetí daru věci movité od 

Moravskoslezského kraje a uzavření darovací 

smlouvy Návrh na svěření věci movité městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice 

08 

05334/RM1418/77 RM_M 25 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část 

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

Charitou Ostrava. 

08 

05335/RM1418/77 RM_M 28 Návrh prodat nemovitou věc (lokalita ul. 

Slovenská), obec Ostrava, a návrh na uzavření 

příslušné smlouvy o zřízení služebnosti 

08 

05336/RM1418/77 RM_M 29 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ 

(lokalita ul. Syllabova) 

 

 

08 
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05337/RM1418/77 RM_M 30 Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. 

Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava. Návrh na 

záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu 

části pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava. 

08 

05338/RM1418/77 RM_M 31 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě na pronájem nebytového prostoru v 

bytovém domě na ul. Horní 3039/114, Ostrava-

Bělský Les. 

08 

05339/RM1418/77 RM_M 32 Informace o provedených technických 

zhodnoceních budov v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava) 

08 

05340/RM1418/77 RM_M 33 Návrh schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině 

právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková 

organizace 

08 

05341/RM1418/77 RM_M 34 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu se 

společností UNIGEO a.s. 

08 

05342/RM1418/77 RM_M 35 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o 

úhradě za bezesmluvní užívání na část pozemku v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava se 

společností LYRIX centrum, s.r.o. 

08 

05343/RM1418/77 RM_M 36 Návrh na neuzavření podnájemní smlouvy a návrh 

na uzavření dodatku k podnájemní smlouvě (ul. 

30. dubna) 

08 

05344/RM1418/77 RM_M 37 Návrh prodat nemovité věci a movité věci v k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

05345/RM1418/77 RM_M 43 Návrh koupit pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky a v 

k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

05346/RM1418/77 RM_M 44 Návrh nevyužít předkupní právo k pozemkům v 

k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr 

města prodat část pozemku v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

08 

05347/RM1418/77 RM_M 49 Návrh na záměr vkladu nemovitostí do základního 

kapitálu společnosti 

08 

05348/RM1418/77 RM_M 50 Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava 

08 

05349/RM1418/77 RM_M 53 Návrh koupit věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava v 

rámci stavby “Ostravské muzeum městské 

hromadné dopravy” 

08 

05350/RM1418/77 RM_M 55 Návrh na záměr města pronajmout část nemovité 

věci a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce vše 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

05351/RM1418/77 RM_M 1 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní ev. č. 1308/2016/OI se 

společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

05 

05352/RM1418/77 RM_M 2 Návrh na vystavení objednávky pro akci ORG 

8211 “Rekonstrukce objektu bývalých městských 

05 
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jatek” v Moravské Ostravě, na zpracování 

zaměření současného stavu objektu. 

05353/RM1418/77 RM_M 4 Návrh na uzavření “Kupní smlouvy” v souvislosti 

se stavbou “Odkanalizování jižní části Svinova” 

05 

05354/RM1418/77 RM_M 39 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

stavby “Vybavení křižovatky č. 4077 

Martinovská, Provozní, 1. Čs. armádního sboru 

SSZ” 

05 

05355/RM1418/77 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Cyklostezka ul. Želivského, Na 

Rovince (PD+AD+IČ)”, poř. č. 220/2016 

05 

05356/RM1418/77 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce komunikace pro 

pěší v bermě řeky Ostravice (PD+AD+IČ)”, poř. 

č. 222/2016 

05 

05357/RM1418/77 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Domov pro seniory Hulváky 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 159/2016 

05 

05358/RM1418/77 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Odstranění RD Michálkovická 

II”, poř. č. 234/2016 

05 

05359/RM1418/77 RM_M 9 Záměr na vyhlášení architektonické soutěže na 

lávku přes řeku Ostravici 

89 

05360/RM1418/77 RM_M 21 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitosti svěřené městskému obvodu a k nabytí 

nemovitostí do majetku města 

89 

05361/RM1418/77 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zpracování Územní 

studie “VP - 15/2016 Stará Plesná - veřejné 

prostranství” 

89 

05362/RM1418/77 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zpracování “Územní 

studie - oprava podchodu pod ul. Místeckou, 

Ostrava” 

89 

05363/RM1418/77 RM_M 48 Záměr provedení analýzy ICT procesů a služeb 

města Ostravy a přípravy zadávací dokumentace 

na provedení této analýzy 

83 

05364/RM1418/77 RM_M 19 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti Veolia 

Energie ČR, a.s. 

80 

05365/RM1418/77 RM_VZ 3 Návrh smlouvy o poskytování maintenance a 

technické podpory se spol. SODATSW spol. s r.o. 

83 

05366/RM1418/77 RM_M 51 Rozdělení příjmů z odvodu výtěžku z provozování 

výherních hracích přístrojů pro městské obvody 

07 

05367/RM1418/77 RM_M 52 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

05368/RM1418/77 RM_MZP 1 Návrh dohody o náhradě ušlého výdělku uzavřené 

mezi zaměstnavatelem - Statutárním městem 

Ostrava a zaměstnancem Mgr. A.M. 

36 

05369/RM1418/77 RM_M 6 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

 

84 
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05370/RM1418/77 RM_M 8 Vyjádření k projektové dokumentaci objektů 

přeložek a úprav vodovodů a kanalizací v rámci 

stavby silničního obchvatu obce Mošnov 

84 

05371/RM1418/77 RM_M 22 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

uměleckých děl a sbírkových předmětů na období 

od 1.1.2017 do 31.12.2017 

84 

05372/RM1418/77 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Údržba objektů a dřevin na řece 

Ostravici”, poř. č. 223/2016 

84 

05373/RM1418/77 RM_VZ 7 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

uzavření roční servisní smlouvy pro 

vzduchotechnická a klimatizační zařízení v 

majetku SMO 

84 

05374/RM1418/77 RM_M 57 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 28 

05375/RM1418/77 RM_M 58 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

na rok 2016 

09 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 45 Návrh na záměr města vložit nemovitý majetek v 

k. ú. Slezská Ostrava ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy do základního kapitálu společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. (areál BAZALY) 

08 

  RM_M 27 Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene 

s realizací stavby pro investora SPRINT 

TRADING s.r.o. 

08 

  RM_M 23 Projednání návrhů usnesení Správní rady sdružení 

právnických osob TROJHALÍ Karolina 

38 

  RM_MZP 3 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

90 

  RM_M 41 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z 

programu Podpora bydlení pro rok 2017 pro 

podprogram 117D062 “Regenerace sídlišt” pro 

projekt “Regenerace sídliště Muglinov-5.etapa” 

50 
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RM_M 0 
Schválení programu 77. schůze rady města konané dne 06.12.2016 
  
Usnesení číslo: 05310/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 77. schůze rady města konané dne 06.12.2016 

  

 
RM_M 3 
Schválení Smlouvy č. ERS-CZ/2016/168 o financování mikroprojektu 
typu A realizovaného v rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020                   
v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 
  
Usnesení číslo: 05311/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03701/RM1418/56 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy č. ERS-CZ/2016/168 o financování mikroprojektu typu A realizovaného   

v rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A 

Česká republika-Polsko, která by měla být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem 

Ostrava – městským obvodem Poruba,  se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 00, 

IČ: 00845451, jako vedoucím partnerem a poskytovatelem Euroregionem Silesia – CZ, se 

sídlem Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01, IČ: 68941773, jako správcem fondu na 

financování mikroprojektu Jarmark CZ-PL v rámci programu Interreg V-A Česká republika – 

Polsko, prioritní osa 4 dle přílohy č. 1 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 28.02.2017 

 starosta Městského obvodu Poruba 
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RM_M 38 
Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč paní H.O, 
vnučce plukovníka ve výslužbě Bedřicha Opočenského, čestného 
občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05312/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí  finančního  daru  ve výši 20 000,- Kč  paní XXXX XXXXXXXXX, rok nar. 

XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX,  vnučce 

 plukovníka  ve výslužbě Bedřicha Opočenského, čestného  občana statutárního města Ostravy  

a  uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné  výdaje 

na   § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 20 tis.Kč 

- zvýší se dary obyvatelstvu 

na   § 3900, pol. 5492, ÚZ 7117, ORJ 221 o 20 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové  opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 40 
Informativní zpráva - rozestavěná stavba na ul. 28. října v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 05313/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
28 
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 k materiálu č. BJ1418 03590/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informativní zprávu ve věci dostavby rozestavěné stavby nacházející se na ul. 28. října                     

v Ostravě naproti DKMO dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.12.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 54 
Přezkumné jednání, schůze věřitelů a možná účast ve věřitelském 
výboru dlužníka - společnosti ELSPOL, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 05314/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s možnou volbou statutárního města Ostravy do věřitelského výboru a účastí v tomto 

věřitelském výboru - dlužníka společnosti ELSPOL, s. r. o., IČO: 42767857, se sídlem Mírová 

563, 739 32 Řepiště, ve věci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod 

sp. zn. KSOS 36 INS 19641/2016 

  

2) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru legislativního a právního zajistil 

všechny úkony ve věci insolvenčního řízení dlužníka  ELSPOL, s. r. o., IČO: 42767857, se 

sídlem Mírová 563, 739 32 Řepiště, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 

36 INS 19641/2016, a to včetně úkonů v rámci přezkumných jednání, úkonů v rámci schůzí 

věřitelů, úkonů spojených s možnou volbou statutárního města Ostravy do věřitelského výboru 

a úkonů činěných v případě zvolení a účasti statutárního města Ostravy ve  věřitelském výboru 

dlužníka v souladu s bodem 1 ) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková,  

 vedoucí odboru legislativního a právního 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 42 
Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.- návrh změn v orgánech spolku 
  
Usnesení číslo: 05315/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s odvoláním Ing. Václava Paličky z funkce člena 

předsednictva spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. z funkce 

člena dozorčí rady spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s., a to s účinností ode dne 02.01.2017 

  

2) schvaluje 

  
nominaci Ing. XXXXXXX XXXXXX, nar. XXX XXX XXXX, bytem XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XX XXXXXXX, do funkce člena předsednictva spolku Řemeslný inkubátor 

Ostrava z.s.a Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM, do funkce člena dozorčí rady spolku 

Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se zvolením Ing. XXXXXXX XXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, do funkce člena 

předsednictva spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. a Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM, do 

funkce člena dozorčí rady spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s., a to s účinností ode dne 

02.01.2017 

  

 
RM_M 46 
Ukončení realizace projektu Sportovní a zábavní cíl na soutoku 
Ostravice a Lučiny v rámci Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti 
  
Usnesení číslo: 05316/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03174/RM1418/47 
k usnesení č. 0922/ZM1418/14 
k usnesení č. 8151/RM1014/107 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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s předloženou informací o ukončení projektu “ Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice     

a Lučiny” spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II 

Moravskoslezsko 2007 – 2013 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a odevzdat Úřadu regionální rady Moravskoslezslo - 

poskytovateli dotace zprávu o stavu a změnách projektu v období udržitelnosti projektu dle 

bodu 1) tohoto usnesení dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady ev.č.0330/2016/OSR 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 03.11.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení  dle podmínek stanovených 

ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady ev.č.0330/2016/OSR a poskytovat 

informace odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti projektu 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 03.11.2021 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 47 
Souhlas s přípravou realizace investičních akcí v areálu Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace a způsobem jejich 
financování z rozpočtu statutárního města Ostrava v roce 2017. 
  
Usnesení číslo: 05317/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
30 

  
k materiálu č. BJ1418 03576/16 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
sdělení ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162                      

o nezbytnosti a neodkladnosti přípravy realizace investičních akcí v areálu nemocnice dle 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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důvodové zprávy, přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit přípravu realizace níže uvedených investičních akcí v areálu 

Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 a způsob jejich 

financování z rozpočtu statutárního města Ostrava v roce 2017 dle důvodové zprávy a příloh    

č. 1 a č. 2 předloženého materiálu. Jedná se o následující akce: 

1. Realizace opravy vodovodu včetně přípojek v areálu MNO včetně zpracování PD 

(projektová dokumentace) 

2. Zajištění vypracování projektových dokumentací na rekonstrukci celého chirurgického 

oddělení a oddělení ARO v monobloku E2 – E4 

3. Zpracování investičního záměru na rekonstrukci IT infrastruktury II. etapy 

4. Energetické úspory MNO 

- Centrální sklad / sklad oddělení zásobování 

- Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO 

- LDN (léčebna dlouhodobě nemocných) 

- Pavilony E1 a E3 

5.   Stavební úpravy v pavilonu H2 

-     Zřízení metabolické JIP 

-     Zřízení nové chráněné únikové cesty v pavilonu H1 a H2 

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková,  T: 14.12.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví   

  
RM_M 18 
Přijetí dotace na projekt Ostrava - Modernizace městského kamerového 
systému v rámci Programu prevence kriminality 2016 
  
Usnesení číslo: 05318/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí státní dotace v rámci  Programu prevence kriminality pro rok 2016 od poskytovatele 

Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7,  IČ: 00007064,  na projekt 

 ”Ostrava - modernizace městského kamerového systému 2016“ v rámci Programu prevence 

kriminality pro rok 2016  dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu  “Ostrava - modernizace městského kamerového systému 2016“ v rámci 

Programu prevence kriminality pro rok 2016: financování ve výši 321 000,00 Kč, 

spolufinancování 36.099,00 Kč, celkem 357.099,00 Kč 

  

3) schvaluje 

  
- z v y š u j í 

ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 14943 přidělená dotace             o   321 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7109, ORJ 180,                        o    37 tis. Kč 

- z v y š u j í 

kapitálové výdaje 

na § 4349, pol. 6122, ÚZ 7119, ORJ 270,                        o    37 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6122, ÚZ 14943, ORJ 270                       o  321 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy- odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví  

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektů dle bodů 1) a 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 26 
Návrh na schválení dodatku č. 9 ke zřizovací listině právnické osoby 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05319/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 03610/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Hladnovská 751/119, PSČ 

712 00, Ostrava-Muglinov, IČO 70631808, kterým se doplňuje zřizovací listina dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 9 právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Hladnovská 751/119, PSČ 

712 00, Ostrava-Muglinov, IČO 70631808, kterým se doplňuje zřizovací listina dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 14.12.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 20 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. 
č. 0624/2016/KVA 
  
Usnesení číslo: 05320/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 03589/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace, ev. č. 0624/2016/KVA, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a organizací 

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje se sídlem U Tiskárny 578/1, 702 00 Ostrava-

.Přívoz, IČO: 02253968 u projektu ”Koordinační centrum seniorů Ostrava” dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.12.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 7 
SVČ Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. - změna termínů čerpání 
poskytnutých příspěvků a souhlas se změnou na nemovitém majetku 
nad 40 tis. Kč v souvislosti s realizací volnočasové zóny 
  
Usnesení číslo: 05321/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 01405/RM1418/23 
k usnesení č. 02457/RM1418/36 
  
Rada města 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
u poskytnutých účelových příspěvků organizaci Středisko volného času, Ostrava - Moravská 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559: 

a) příspěvek (investiční a neinvestiční) na projekt “Jedeme dál - podpora celoročního 

zájmového vzdělávání” schválený usnesením č. 1405/RM1418/23 ze dne 26.5.2015, 

b) příspěvek (investiční a neinvestiční) na realizaci volnočasové zóny v areálu střediska na ul. 

Ostrčilova 19/2925 schválený usnesením č. 2457/RM1418/36 ze dne 27.10.2015, 

se změnou termínů pro čerpání a závěrečné vyúčtování (finanční vypořádání), a to z termínu 

“do 31.12.2016” na termín “do 31.12.2017”. 

  

2) souhlasí 

  
v souladu s čl. I, odst. 3, bodem 2, písm. b) Dodatku č. 3 ke zřizovací listině organizace 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, 

se změnou na nemovitém majetku v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč v souvislosti s realizací 

volnočasové zóny v areálu Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvkové 

organizace, na ul. Ostrčilova 19/2925, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Obecně závazná vyhláška č... /2016 o školských obvodech mateřských 
škol zřizovaných zastupitelstvy městských obvodů Statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05322/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 03585/16 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech spádových mateřských škol zřizovaných 

městskými obvody statutárního města Ostravy viz příloha č. 1 předloženého materiálu. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech mateřských škol viz příloha č. 1 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrh obecně závazné vyhlášky na zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.12.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 56 
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Czech Figure Skating s.r.o. na 
oficiální FAN zónu v rámci ME v krasobruslení 2017 
  
Usnesení číslo: 05323/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 03575/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 500 tis. Kč Czech Figure Skating 

s.r.o., IČO: 04334434, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 

na oficiální FAN zónu v rámci ME v krasobruslení 2017 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace                   

z rozpočtu statutárního města Ostrava mezi statutárním městem Ostrava a subjektem uvedeným 

v tomto bodě, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje na ORJ 161 

na §3419, po. 5169 o 500 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 

na §3419, pol. 5213 o 500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

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

na jeho jednání dne 14.12.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.12.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_MZP 2 
Pravidla pro ustavení a jednání komisí při zadávání veřejných zakázek 
  
Usnesení číslo: 05324/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
pravidla pro ustavení a jednání komisí při zadávání veřejných zakázek dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti   
k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava, pro fyzickou osobu 
  
Usnesení číslo: 05325/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti vodovodní 

přípojky k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2256/8 - orná půda, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, s oprávněným: 

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na zrušení bodu usnesení RM, zřízení věcného břemene                     
a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro oprávněné: PODA 
a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 05326/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

p. p. č. 212/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

podle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) zrušuje 

  
bod 3) svého usnesení č. 03310/RM1418/49 ze dne 1. 3. 2016 

  

3) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 2399/1 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

parc. č. 2400/1 - zahrada, 
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parc. č. 2401/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2402/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

a s investorem: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 05327/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

evid. č. 2749/2014/MJ ze dne 16.12.2014 

s budoucími oprávněnými: 

Manželé 

XXXX XXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

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

evid. č. 2723/2014/MJ ze dne 10.12.2014 

s budoucím oprávněným: 

XXXXX XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXX XXXXXX, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh koupit pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy (lokalita ul. Fričova),   
a návrh koupit pozemky v k. ú. Hošťálkovice (lokalita ul. Postranní), 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05328/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03595/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města koupit 

- část pozemku p.p.č. 491/64 o výměře 249 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 885-58/2016 vyhotoveného pro k. ú. Nová Ves u Ostravy, 

označena jako pozemek p.p.č. 491/78 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

od pana Bc. XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXX XXXX XXX 

XX XXXXXXXXXX 

za sjednanou kupní cenu ve výši 127.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města koupit 

pozemek parc. č. 4/7 

pozemek parc. č. 4/8 
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v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

od společnosti PS - Reality, s.r.o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 3046/2, PSČ 700 30, 

IČO 267 83 649 

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 166.440,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec 
Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabová, 
obec Ostrava, v k.ú. Poruba, obec Ostrava a v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05329/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03506/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat: 

- pozemek parc.č. 4232/1 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Pustkovec 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města neprodat: 

- pozemek parc.č. 3028/4 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Hrabová 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města neprodat: 

- část pozemku parc.č. 550/1 o výměře 775 m2 

- část pozemku parc.č. 561 o výměře 40 m2, oba v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Poruba
 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města neprodat: 

- pozemek parc.č. 2358/21 v k.ú Poruba-sever, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Poruba 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města neprodat: 

- část pozemku parc.č. 4423/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Poruba
 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh na záměr města prodat a návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku p.p.č. 306/1, k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05330/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03584/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 306/1, k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava,  ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému 

obvodu Slezská Ostrava, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 2590-79/2016 oddělena 

a nově označena jako pozemek p.p.č. 306/110 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 306/1, k.ú. Muglinov, obec Ostrava,               

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

o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 2590-79/2016 oddělena a nově označena jako 

pozemek p.p.č. 306/110 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v rámci stavby 
“Cyklostezka W, Poruba - Krásné Pole” 
  
Usnesení číslo: 05331/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03582/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout směnit nemovité věci v rámci stavby “Cyklostezka W, Poruba 

- Krásné Pole”, a to: 

- část pozemku parc.č. 2356/1, o výměře 1877 m2, dle geometrického plánu č. 2109-26/2016 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 2356/12, k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

- pozemek parc.č. 1799/16, k.ú. Poruba, obec Ostrava 

oba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městským obvodům 
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za 

- část pozemku parc.č. 1799/2, o výměře 1458 m2, dle geometrického plánu č. 2947-24/2016 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1799/18, k.ú. Poruba, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 1799/2, o výměře 1169 m2, dle geometrického plánu č. 2947-24/2016 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1799/19, k.ú. Poruba, obec Ostrava 

oba ve vlastnictví obce Vřesina, IČO 00298581, sídlo Hlavní 24, 742 85 Vřesina 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh na výkup pozemku v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05332/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03586/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek parc.č. 3563/9 ostatní plocha, zeleň v k.ú.Poruba-sever, obec 

Ostrava od XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

za kupní cenu 737.300,-Kč 

a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu                 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh na přijetí daru věci movité od Moravskoslezského kraje                       
a uzavření darovací smlouvy Návrh na svěření věci movité městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice 
  
Usnesení číslo: 05333/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03418/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o přijetí daru věci movité za účelem dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů                     

v Ostravě - Radvanicích, a to: 

•  hydraulické vyprošťovací zařízení v pořizovací hodnotě 488.888,40 Kč - 1ks 

od dárce 

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

- o uzavření darovací smlouvy s dárcem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm.b)  Obecně závazné vyhlášky 

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

• hydraulické vyprošťovací zařízení v pořizovací hodnotě 488.888,40 Kč - 1ks 

za podmínky, že rada města rozhodne přijmout dar  a uzavřít s dárcem darovací smlouvu dle 

bodu 1) tohoto usnesení 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice dle ustanovení č. 9 odst.1 písm.b) Obecně závazné vyhlášky             

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
5) pověřuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

- k podpisu předávacího protokolu na převzetí věci movité od dárce  dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

- k podpisu předávacího protokolu na předání věci movité dle bodu 1) tohoto usnesení 

 městskému obvodu Radvanice a Bartovice za podmínky, že zastupitelstvo města 

rozhodne movitou věc svěřit 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 31.01.2017 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku v k.ú. Dubina  
u Ostravy, obec Ostrava s Charitou Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 05334/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

uzavřít smlouvu o výpůjčce na 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) 

s 

Charitou Ostrava 

se sídlem: Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 44940998 

za účelem vybudování parkovacího stání pro 3 osobní automobily v rámci realizace stavby 

“Stavební úpravy Charitního střediska M.Magone” a jeho následné užívání pro parkování,          

na dobu neurčitou, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh prodat nemovitou věc (lokalita ul. Slovenská), obec Ostrava,           
a návrh na uzavření příslušné smlouvy o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05335/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03583/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města prodat 

- část pozemku p.p.č. 971/15 o výměře 2052 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, nesvěřeno 

městskému obvodu, která je dle geometrického plánu  č. 2162-257/2016 ze dne 5.9.2016 

označena jako pozemek p.p.č. 971/38  v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

společnosti EBG plastics CZ s.r.o., se sídlem Slovenská 1143/1b, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 

253 68 435 

za kupní cenu 1,231.200,- Kč včetně DPH 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

za podmínky, že současně s uzavřením zmíněné kupní smlouvy dojde k uzavření smlouvy          

o zřízení služebnosti uvedené v bodu 2) tohoto usnesení
 

  

2) rozhodla 

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

vodovodního řadu DN 300, dešťové kanalizace DN 800 a splaškové kanalizace DN 500           

k pozemku 
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p. p. č. 971/38 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s: 

EBG plastics CZ s.r.o. 

se sídlem Slovenská 1143/1b, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25368435 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k uvedenému pozemku na základě kupní 

smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ (lokalita ul. Syllabova) 
  
Usnesení číslo: 05336/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03597/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout směnit 

- část pozemku p.p.č. 485/1 o výměře 620 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Vítkovice, která je dle geometrického 

plánu  ze dne 7.10.2016  označena jako pozemek p.p.č. 485/4  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec 

Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Vítkovice 

za 
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- část pozemku p.p.č. 487/11 o výměře 258 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava,                      

ve vlastnictví právnické osoby, která je dle geometrického plánu  ze dne 7.10.2016  označena 

jako pozemek p.p.č. 487/16  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

a 

- část pozemku p.p.č. 487/11 o výměře 88 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 

právnické osoby, která je dle geometrického plánu  ze dne 7.10.2016  označena jako pozemek 

p.p.č. 487/17  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

a 

- část pozemku p.p.č. 487/13 o výměře 183 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 

právnické osoby, která je dle geometrického plánu  ze dne 7.10.2016  označena jako pozemek 

p.p.č. 487/18  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

a 

- část pozemku p.p.č. 487/13 o výměře 87 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 

právnické osoby, která je dle geometrického plánu  ze dne 7.10.2016  označena jako pozemek 

p.p.č. 487/19  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

ve vlastnictví společnosti Alzheimercentrum Admin, s.r.o., se sídlem Velvarská 1650/11, 

Dejvice, 160 00  Praha 6, IČO 290 10 225 

a uzavřít směnnou 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: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 
obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 05337/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc.č. 382/12, ost. 

plocha - ost. komunikace o výměře  3,00 m2 v k.ú.Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (ul. 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc.č. 3220/49, ost. 

plocha - ost. komunikace o výměře 1623 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava                     

(ul. Místecká), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to p.p.č. 522, ost. plocha 

- silnice o výměře 15,10 m2 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (ul. U Hrůbků), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem 
nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Horní 3039/114, Ostrava-
Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 05338/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. ev. 3029/2015/MJ ze dne 

03.12.2015, na pronájem  nebytového prostoru s výměrou  45,68 m2 v  1.PP bytového domu 

č.p. 3039, ul. Horní č.or. 114, Ostrava-Bělský Les,  který je součástí pozemku parc.č. 126/15, 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s žadatelem 

spolek Handy Club Ostrava, se sídlem Závodní 272/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,                     

IČO 012 59 857, zastoupený Zdeňkem Jedličkou, předsedou spolku, 

na dobu určitou do 31.12.2017, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
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RM_M 32 
Informace o provedených technických zhodnoceních budov v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 05339/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem:: Nemocniční 20, 

728 80 Ostrava, IČO: 00635162, ze dne 15. 11. 2016, jakožto vypůjčitele nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy na základě “Smlouvy o výpůjčce” ev. č. 2348/2009/MJ 

ze dne 8. 9. 2009, ve znění dodatků č. 1 a 2, 

že provedla technická zhodnocení těchto nemovitých věcí v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava: 

• budovy č.p. 742 (Interna a chirurgie), která je součástí pozemku parc. č. 2507, zast. 

plocha a nádvoří, s náklady ve výši 171.102,00 Kč včetně DPH 

• budovy č.p. 1116 (Psychiatrie a Protialkoholní záchytná stanice), která je součástí 

pozemku parc. č. 2418, zast. plocha a nádvoří, s náklady ve výši 68.012,00 Kč včetně 

DPH 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 33 
Návrh schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině právnické osoby 
Čtyřlístek, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05340/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03587/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh dodatku č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014, právnické osoby Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, dle 

přílohy č. 2, kterým se příspěvkové organizaci předávají k hospodaření nemovité věci,                     

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 
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pozemek parc.č. 331  

pozemek parc.č. 335/1 

pozemek parc.č. 335/5 

pozemek parc.č. 335/6 

pozemek parc.č. 335/7 

pozemek parc.č. 336 

pozemek parc.č. 337 

pozemek parc.č. 338/1 

v k.ú. Petřkovice u Ostrava, obec Ostrava 

pozemek parc.č. 883/5 

v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 8 ke zřizovací listině ze dne 

21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu se společností UNIGEO 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 05341/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření dohody o skončení nájmu založeném “Nájemní smlouvou” ev. č. 2506/2016/MJ             

ze dne  11.10. 2016 
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se společností 

UNIGEO a.s. 

se sídlem Místecká 329/258 

Hrabová, 720 00 Ostrava 

IČO: 451 92 260 

jejímž předmětem je pronájem pozemku p.p.č. 284/12, orná půda o výměře 227 m2 v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava za účelem využití tohoto pozemku pro přístup a příjezd k části 

pozemku p.p.č. 4879/1, zeleň v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v rámci realizace stavby 

“Odplyňovací vrt VM - OV č. 176”, 

a to ke dni 8. 12. 2016, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o úhradě za bezesmluvní 
užívání na část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava se 
společností LYRIX centrum, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05342/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 170, ost. plocha - jiná plocha o výměře 14 m2     

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava (ul. Cholevova) 

se společností 

LYRIX centrum, s.r.o. 

se sídlem: Studénka, Daroňova 23, PSČ: 74213 

IČO: 259 07 280 

za účelem umístění a provozování předzahrádky u kavárny “Moje kafé” umístěné v objektu 

bydlení bez čp/če na pozemku parc.č. 1635/2, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava, za nájemné ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 1 540,- Kč/ročně, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na neuzavření podnájemní smlouvy a návrh na uzavření dodatku 
k podnájemní smlouvě (ul. 30. dubna) 
  
Usnesení číslo: 05343/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně nájemce neuzavřít podnájemní smlouvu s právnickou osobou 

ZG PLUS a.s., se sídlem: Cihelní 128/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 47676876, 

jejímž předmětem je podnájem místnosti č. 112, která se nachází v budově čp. 635 a je součástí 

pozemku parc. č. 907/3, zast. plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,             

ve vlastnictví právnické osoby CREAM uzavřený investiční fond, a.s., 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít dodatek č. 3 k “Podnájemní smlouvě a Dohodě o úhradě                     

za bezesmluvní užívání” ev. č. 2835/2009/MJ ze dne 30. 11. 2009, ve znění dodatků č. 1 a 2, 

uzavřené se společností 

Re GROUP, a.s., 

se sídlem: U Soudu 6200/17, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 253 94 738, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh prodat nemovité věci a movité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05344/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03602/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek parc.č. 312, jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS 9060) 

- pozemek parc.č. 314, jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS 9058) 

- pozemek parc.č. 110/55, jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS 

8620) 

společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s., sídlo Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,                    

IČO 247 29 035, za sjednanou celkovou kupní cenu 990.843,20 Kč 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
3) rozhodla 

  
prodat movité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- rozvodové zařízení VN, které tvoří 4 kobky VN, kobka č. 3 je rezerva, kobky č. 1 a č. 2 

jsou přívodní s vypínačem, kobka č. 4 je transformátorová s odpínačem, příslušenství tvoří 

ruční pohon RP2 s délkou táhla 2 m, kobky VN jsou vybaveny kompresními odpínači OKJ 

631/52 a OK 631/51 a dále rozvodového zařízení NN, které tvoří skříňový rozvaděč                  

o 4 polích, typ RD 1000 V4PV4, výrobní číslo 585/93, výrobní číslo 12/96 včetně 

trojfázového olejového transformátoru 400 kVA výrobní číslo 320676 vše umístěné 

v trafostanici DTS OS 9060 na pozemku parc.č. 312 

- rozvodové zařízení VN, které tvoří 4 kobky VN, kobka č. 1 je rezerva, kobky č. 2 a č. 3 

jsou přívodní s vypínačem, kobka č. 4 je transformátorová s odpínačem, příslušenství tvoří 

ruční pohon RP2 s délkou táhla 2 m, kobky VN jsou vybaveny kompresními odpínači OKJ 

631/52 a OK 631/51 dále rozvodového zařízení NN, které tvoří skříňový rozvaděč                     

o 4 polích, typ RD 1000 V4PV4 včetně olejového transformátoru 400 kVA výrobní číslo 

320672 vše místěné v trafostanici DTS OS 9058 na pozemku parc.č. 314  

- rozvodové zařízení VN, které tvoří 4 kobky VN, kobka č. 2 je rezerva, kobky č. 3 a č. 4 

jsou přívodní s vypínačem, kobka č. 1 je transformátorová s odpínačem, příslušenství tvoří 

ruční pohon RP2 s délkou táhla 2 m, kobky VN jsou vybaveny kompresními odpínači OKJ 

631/52 a OK 631/51 dále rozvodového zařízení NN, které tvoří skříňový rozvaděč                     

o 4 polích, typ RD 1000 V4PV4 výrobní číslo 92887/1 včetně olejového transformátoru 

400 kVA výrobní číslo 320678 vše umístěné v trafostanici DTS OS 9057 na pozemku 

parc.č. 313 (pozemek a trafostanice je ve vlastnictví třetí osoby) 

společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s., sídlo Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,                   
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IČO 247 29 035, za sjednanou celkovou kupní cenu 408.980,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky a v k.ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05345/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03593/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovité věci, a to pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, uvedené 

v příloze č. 2/4 materiálu 

od vlastníka: 

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

IČO 277 69 143 

za celkovou sjednanou cenu ve výši  14.236.400,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to pozemky: 

p.č.st. 1275 

p.č.st. 1279 

p.p.č.  151/37 

p.č.st. 1117  

p.p.č.  184/31 

p.č.st. 1122 

p.č.st.  1123 

p.p.č.   67/4 

p.p.č.   67/8 

p.p.č.   97/6 

p.p.č.   227/59 
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p.p.č.   199/14 

p.p.č.   673/21 

od vlastníka: 

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

IČO 277 69 143 

za celkovou sjednanou cenu ve výši 3.840.680,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.5 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodu 1) a v bodu 

2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle 

čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Otravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovité věci uvedené v bodu 1) a v bodu 2) 

tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví  

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města označit nemovité věci uvedené v bodu 1) a v bodu 2) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. 

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

a doplňků, za podmínky, že nemovité věci uvedené v bodu 1) a v bodu 2) tohoto usnesení 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví  

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 44 
Návrh nevyužít předkupní právo k pozemkům v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava a návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05346/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 03588/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
nabídku na využití předkupního práva  podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb k pozemkům parc.č. 

3153/4, parc.č. 3153/7, parc.č. 341/9, parc.č. 341/16, parc.č. 341/17, parc.č. 341/43, parc. č. 

341/44 a parc.č. 341/45 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti CTP Invest, 

spol. s r.o. se sídlem Central Trade Park D1 1571, Humpolec 39601, IČO 26166453 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout nevyužít předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb 

k pozemkům parc.č. 3153/4, parc.č. 3153/7, parc.č. 341/9, parc.č. 341/16, parc.č. 341/17, 

parc.č. 341/43, parc. č. 341/44 a parc.č. 341/45 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví 

společnosti CTP Invest, spol. s r.o. se sídlem Central Trade Park D1 1571, Humpolec 39601, 

IČO 26166453 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 1913/7 ostatní 

plocha, jiná plocha v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto 

usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 49 
Návrh na záměr vkladu nemovitostí do základního kapitálu společnosti 
  
Usnesení číslo: 05347/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03591/16 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města vložit níže uvedený majetek statutárního 

města Ostravy do základního kapitálu společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČO: 25385691, 

formou nepeněžitého vkladu, a to věci nemovité - pozemky: 

p.p. č. 460/16 sportoviště a rekreační plocha 

p.p. č. 1534 ostatní plocha, jiná plocha 

p.p. č. 1563 ostatní plocha, jiná plocha 

vše včetně trvalých porostů 

a část pozemku, který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1987-248/2016              

ze dne 25.8.2016 označen jako pozemek p.p. č. 460/1 ostatní plocha, manipulační plocha             

o výměře 61.565 m2, vzniklý z pozemku p.p. č. 460/1 ostatní plocha, manipulační plocha, a to 

včetně části komunikace, trvalých porostů a plotu na tomto pozemku. 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 50 
Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05348/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03594/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem prodat jednotky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu, vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické 

podíly na společných částech budovy 

- č.p. 3030 a na pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, část 

obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

          Číslo b.j.              podíl na spol.     typ jednotky 

                                      částech domu 

                                      a pozemku 
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• 3030/1                3517/321998     bytová jednotka 

• 3030/2                5563/321998     bytová jednotka 

• 3030/3                5741/321998     bytová jednotka 

• 3030/4                5327/321998     bytová jednotka 

• 3030/5                5378/321998     bytová jednotka 

• 3030/6                5519/321998     bytová jednotka 

• 3030/7                5516/321998     bytová jednotka 

• 3030/8                5480/321998     bytová jednotka 

• 3030/9                5891/321998     bytová jednotka 

• 3030/10              3407/321998     bytová jednotka 

• 3030/11              5689/321998     bytová jednotka 

• 3030/12              5736/321998     bytová jednotka 

• 3030/13              5471/321998     bytová jednotka 

• 3030/14              5589/321998     bytová jednotka 

• 3030/15              5748/321998     bytová jednotka 

• 3030/16              5521/321998     bytová jednotka 

• 3030/17              5973/321998     bytová jednotka 

• 3030/18              7210/321998     bytová jednotka 

• 3030/19              3570/321998     bytová jednotka 

• 3030/20              5786/321998     bytová jednotka 

• 3030/21              5756/321998     bytová jednotka 

• 3030/22              5625/321998     bytová jednotka 

• 3030/23              5533/321998     bytová jednotka 

• 3030/24              5782/321998     bytová jednotka 

• 3030/26              5526/321998     bytová jednotka 

• 3030/27              7100/321998     bytová jednotka 

• 3030/28              3554/321998     bytová jednotka 

• 3030/29              5798/321998     bytová jednotka 

• 3030/30              5755/321998     bytová jednotka 

• 3030/31              5525/321998     bytová jednotka 

• 3030/32              5583/321998     bytová jednotka 

• 3030/33              5838/321998     bytová jednotka 

• 3030/34              5715/321998     bytová jednotka 

• 3030/35              5645/321998     bytová jednotka 

• 3030/36              7132/321998     bytová jednotka 

• 3030/37              3587/321998     bytová jednotka 

• 3030/38              5730/321998     bytová jednotka 

• 3030/39              5688/321998     bytová jednotka 

• 3030/40              5529/321998     bytová jednotka 

• 3030/41              5601/321998     bytová jednotka 

• 3030/42              5800/321998     bytová jednotka 

• 3030/43              5799/321998     bytová jednotka 

• 3030/44              5641/321998     bytová jednotka 

• 3030/45              7134/321998     bytová jednotka 

• 3030/46              3652/321998     bytová jednotka 

• 3030/47              5548/321998     bytová jednotka 

• 3030/48              5480/321998     bytová jednotka 
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• 3030/49              5422/321998     bytová jednotka 

• 3030/50              5449/321998     bytová jednotka 

• 3030/51              5822/321998     bytová jednotka 

• 3030/52              5616/321998     bytová jednotka 

• 3030/53              5554/321998     bytová jednotka 

• 3030/54              7054/321998     bytová jednotka 

• 3030/102            2018/321998     garáž 

- č.p. 3031 a na pozemku parc. č. 287/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, 

část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

             Číslo b.j.            podíl na spol.     typ jednotky 

                                       částech domu 

                                       a pozemku 

• 3031/1                 7666/295311     bytová jednotka 

• 3031/2                 5407/295311     bytová jednotka 

• 3031/3                 5650/295311     bytová jednotka 

• 3031/4                 5422/295311     bytová jednotka 

• 3031/5                 5429/295311     bytová jednotka 

• 3031/6                 5493/295311     bytová jednotka 

• 3031/7                 5491/295311     bytová jednotka 

• 3031/8                 3955/295311     bytová jednotka 

• 3031/9                 7816/295311     bytová jednotka 

• 3031/10               5544/295311     bytová jednotka 

• 3031/11               5642/295311     bytová jednotka 

• 3031/12               5460/295311     bytová jednotka 

• 3031/13               5528/295311     bytová jednotka 

• 3031/14               5577/295311     bytová jednotka 

• 3031/15               5510/295311     bytová jednotka 

• 3031/16               3886/295311     bytová jednotka 

• 3031/17               7760/295311     bytová jednotka 

• 3031/18               5811/295311     bytová jednotka 

• 3031/19               5672/295311     bytová jednotka 

• 3031/20               5569/295311     bytová jednotka 

• 3031/21               5618/295311     bytová jednotka 

• 3031/22               5804/295311     bytová jednotka 

• 3031/23               5856/295311     bytová jednotka 

• 3031/24               4009/295311     bytová jednotka 

• 3031/25               7890/295311     bytová jednotka 

• 3031/26               5747/295311     bytová jednotka 

• 3031/27               5749/295311     bytová jednotka 

• 3031/28               5630/295311     bytová jednotka 

• 3031/29               5676/295311     bytová jednotka 

• 3031/30              5900/295311     bytová jednotka 

• 3031/31              5804/295311     bytová jednotka 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 43/65  

• 3031/32              4091/295311     bytová jednotka 

• 3031/33              7876/295311     bytová jednotka 

• 3031/34              5700/295311     bytová jednotka 

• 3031/35              5744/295311     bytová jednotka 

• 3031/36              5548/295311     bytová jednotka 

• 3031/37              5573/295311     bytová jednotka 

• 3031/38              5753/295311     bytová jednotka 

• 3031/39              5673/295311     bytová jednotka 

• 3031/40              4095/295311     bytová jednotka 

• 3031/41              7888/295311     bytová jednotka 

• 3031/42              5582/295311     bytová jednotka 

• 3031/43              5531/295311     bytová jednotka 

• 3031/44              5460/295311     bytová jednotka 

• 3031/45              5441/295311     bytová jednotka 

• 3031/46              5527/295311     bytová jednotka 

• 3031/47              5533/295311     bytová jednotka 

• 3031/48              3969/295311     bytová jednotka 

- č.p. 3034 a na pozemku parc. č. 126/8, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, 

část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

          Číslo b.j.              podíl na spol.     typ jednotky 

                                      částech domu 

                                      a pozemku 

• 3034/1                 7891/121257     bytová jednotka 

• 3034/2                 8221/121257     bytová jednotka 

• 3034/3                 6302/121257     bytová jednotka 

• 3034/4                 3336/121257     bytová jednotka 

• 3034/5                 8016/121257     bytová jednotka 

• 3034/6                 6302/121257     bytová jednotka 

• 3034/7                 3336/121257     bytová jednotka 

• 3034/8                 8016/121257     bytová jednotka 

• 3034/9                 6376/121257     bytová jednotka 

• 3034/10               3336/121257     bytová jednotka 

• 3034/11               8053/121257     bytová jednotka 

• 3034/12               6376/121257     bytová jednotka 

• 3034/13               3336/121257     bytová jednotka 

• 3034/14               8053/121257     bytová jednotka 

• 3034/15               7149/121257     bytová jednotka 

• 3034/16               3628/121257     bytová jednotka 

• 3034/17               8731/121257     bytová jednotka 
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- č.p. 3035 a na pozemku parc. č. 126/7, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, 

část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

          Číslo b.j.              podíl na spol.     typ jednotky 

                                     částech domu 

                                     a pozemku 

• 3035/1                 8640/212626     bytová jednotka 

• 3035/2                 10125/212626   bytová jednotka 

• 3035/3                 3528/212626     bytová jednotka 

• 3035/4                 8100/212626     bytová jednotka 

• 3035/5                 8525/212626     bytová jednotka 

• 3035/6                 9449/212626     bytová jednotka 

• 3035/7                 3590/212626     bytová jednotka 

• 3035/8                 3545/212626     bytová jednotka 

• 3035/9                 6260/212626     bytová jednotka 

• 3035/10               8525/212626     bytová jednotka 

• 3035/11               9895/212626     bytová jednotka 

• 3035/12               3590/212626     bytová jednotka 

• 3035/13               3527/212626     bytová jednotka 

• 3035/14               6260/212626     bytová jednotka 

• 3035/15               8626/212626     bytová jednotka 

• 3035/16               9860/212626     bytová jednotka 

• 3035/17               3590/212626     bytová jednotka 

• 3035/18               3545/212626     bytová jednotka 

• 3035/19               6333/212626     bytová jednotka 

• 3035/20               9869/212626     bytová jednotka 

• 3035/21               9547/212626     bytová jednotka 

• 3035/22               3590/212626     bytová jednotka 

• 3035/23               3529/212626     bytová jednotka 

• 3035/24               6333/212626     bytová jednotka 

• 3035/25               12044/212626   bytová jednotka 

• 3035/27               3892/212626     bytová jednotka 

• 3035/28               7141/212626     bytová jednotka 

  

- č.p. 3036 a na pozemku parc. č. 126/12, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, 

část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 
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       Číslo b.j.             podíl na spol.     typ jednotky 

                                    částech domu 

                                    a pozemku 

• 3036/1               6294/99476        bytová jednotka 

• 3036/2               2979/99476        bytová jednotka 

• 3036/3               6761/99476        bytová jednotka 

• 3036/4               6379/99476        bytová jednotka 

• 3036/5               3348/99476        bytová jednotka 

• 3036/6               8047/99476        bytová jednotka 

• 3036/7               6379/99476        bytová jednotka 

• 3036/8               3348/99476        bytová jednotka 

• 3036/9               8047/99476        bytová jednotka 

• 3036/10             6379/99476        bytová jednotka 

• 3036/11             3348/99476        bytová jednotka 

• 3036/12             8047/99476        bytová jednotka 

• 3036/13             7153/99476        bytová jednotka 

• 3036/14             3628/99476        bytová jednotka 

• 3036/15             8708/99476        bytová jednotka 

- č.p. 3037 a na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, 

část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

          Číslo b.j.             podíl na spol.     typ jednotky 

                                     částech domu 

                                     a pozemku 

• 3037/1               7725/103453     bytová jednotka 

• 3037/2               3313/103453     bytová jednotka 

• 3037/3               4949/103453     bytová jednotka 

• 3037/4               7787/103453     bytová jednotka 

• 3037/6               6587/103453     bytová jednotka 

• 3037/7               7787/103453     bytová jednotka 

• 3037/8               3360/103453     bytová jednotka 

• 3037/9               6587/103453     bytová jednotka 

• 3037/10             7793/103453     bytová jednotka 

• 3037/11             3360/103453     bytová jednotka 

• 3037/12             6589/103453     bytová jednotka 

• 3037/13             8275/103453     bytová jednotka 

• 3037/14             3629/103453     bytová jednotka 

• 3037/15             7510/103453     bytová jednotka 
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- č.p. 3038 a na pozemku parc. č. 126/16, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, 

část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

   

      Číslo b.j.              podíl na spol.     typ jednotky 

                                   částech domu 

                                   a pozemku 

• 3038/1               7886/99379        bytová jednotka 

• 3038/2               8024/99379        bytová jednotka 

• 3038/4               3336/99379        bytová jednotka 

• 3038/5               8012/99379        bytová jednotka 

• 3038/6               6300/99379        bytová jednotka 

• 3038/7               3336/99379        bytová jednotka 

• 3038/8               8012/99379        bytová jednotka 

• 3038/9               6373/99379        bytová jednotka 

• 3038/10             3336/99379        bytová jednotka 

• 3038/11             8042/99379        bytová jednotka 

• 3038/12             7130/99379        bytová jednotka 

• 3038/13             3626/99379        bytová jednotka 

• 3038/14             9041/99379        bytová jednotka 

- č.p. 3039 a na pozemku parc. č. 126/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, 

část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

          Číslo b.j.             podíl na spol.     typ jednotky 

                                     částech domu 

                                     a pozemku 

• 3039/1               8968/174204     bytová jednotka 

• 3039/2               3732/174204     bytová jednotka 

• 3039/3               6176/174204     bytová jednotka 

• 3039/4               3314/174204     bytová jednotka 

• 3039/5               6243/174204     bytová jednotka 

• 3039/6               8479/174204     bytová jednotka 

• 3039/7               9718/174204     bytová jednotka 

• 3039/8               5158/174204     bytová jednotka 

• 3039/9               6283/174204     bytová jednotka 

• 3039/10             9202/174204     bytová jednotka 

• 3039/11             9709/174204     bytová jednotka 

• 3039/12             5158/174204     bytová jednotka 

• 3039/13             6283/174204     bytová jednotka 

• 3039/14             9954/174204     bytová jednotka 
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• 3039/15             3796/174204     bytová jednotka 

• 3039/16             5845/174204     bytová jednotka 

• 3039/17             5147/174204     bytová jednotka 

• 3039/18             6284/174204     bytová jednotka 

• 3039/19             11950/174204   bytová jednotka 

• 3039/20             6103/174204     bytová jednotka 

• 3039/21             7185/174204     bytová jednotka 

a to jednotlivě zájemcům, kteří na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy                   

o budoucí smlouvě nájemní složili zálohu na kupní cenu bytové jednotky, případně zájemcům 

na které byly postoupeny práva a povinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy           

o budoucí smlouvě nájemní a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 

kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) souhlasí 

  
- se záměrem prodat jednotky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu, vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické 

podíly na společných částech budovy a pozemku: 

• č.p. 3030 na pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, týká se bytové jednotky 

č. 3030/25, spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 

5607/321998 

• č.p. 3037 na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří, týká se bytové 

jednotky č. 3037/5, spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve 

výši 3360/103453 

• č.p. 3038 na pozemku parc. č. 126/16, zastavěná plocha a nádvoří týká se bytové 

jednotky č. 3038/3, spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 

6300/99379 

• č.p. 3035 na pozemku parc. č. 126/7, zastavěná plocha a nádvoří, týká se nebytové 

jednotky 3035/107, spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 

6815/212626 

• č.p. 3039 na pozemku parc. č. 126/15, zastavěná plocha a nádvoří, týká se nebytové 

jednotky 3039/106, spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 

11861/174204  

vše v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava a zároveň doporučuje 

zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 48/65  

 

předložit návrh na záměr prodat nemovitosti dle bodů 1)  a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 

města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 53 
Návrh koupit věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava v rámci stavby 
“Ostravské muzeum městské hromadné dopravy” 
  
Usnesení číslo: 05349/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03556/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit níže uvedené věci včetně všech jejich součástí a příslušenství, a to: 

- pozemek p.č.st. 174/1 včetně stavby bez čp/če, výroba (objekt dílny), která je součástí tohoto 

pozemku 

- pozemek p.č.st. 174/2 včetně stavby bez čp/če, výroba (objekt prodejny a dílny), která je 

 součástí tohoto pozemku 

- pozemek p.č.st. 174/3 včetně stavby bez čp/če, výroba (objekt skladu), která je součástí 

tohoto pozemku 

- pozemek p.č.st. 2009/2 včetně stavby bez čp/če, garáž, která je součástí tohoto pozemku 

- pozemek p.p.č. 402/3 

- pozemek p.p.č. 402/4 

- pozemek p.p.č. 1150 

vše včetně veškerých dalších součástí shora neuvedených a veškerého příslušenství 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

od: pana XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX XXX XXX 

XXXXXXX 

za kupní cenu dle aktuálního znaleckého posudku č. 729-37/2016 ze dne 9.11.2016 v celkové 

výši 19.931.000,- Kč 

 a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh usnesení dle bodu 1) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 55 
Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci a návrh na 
uzavření smlouvy o výpůjčce vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05350/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a to část pozemku 

p.č.st. 623, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 365, jiná st., a to v 1. NP 

tyto prostory sloužící podnikání:  

místnost č. 118 o výměře  23,52 m2 

místnost č. 119 o výměře  12,39 m2 

místnost č. 121 o výměře    5,31 m2 

místnost č. 122 o výměře    4,72 m2 

místnost č. 123 o výměře  26,01 m2 

místnost č. 124 o výměře  50,33 m2 

místnost č. 125 o výměře    8,80 m2 

místnost č. 113 o výměře  64,15 m2 

místnost č. 110 o výměře    6,39 m2 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

s tím, že předmětem pronájmu budou uvedené místnosti společně, popř. jednotlivě, přičemž 

město si v závislosti na výhodnosti nabídek vyhrazuje právo pronajmout i více 

uvedených místností nebo všechny tyto místnosti i jen jednomu zájemci. Dále si město 

vyhrazuje právo tento záměr pronájmu kterékoliv z těchto místností, popř. i vícero 

těchto místnosti nebo všech uvedených místností kdykoliv zrušit
 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce s právnickou osobou 

AKUSTART s.r.o. 
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se sídlem: Pod nemocnicí 685/6, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 49967894, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní 
ev. č. 1308/2016/OI se společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
  
Usnesení číslo: 05351/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření  Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní ev. č. 1308/2016/OI se 

společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. , IČO: 64610357, se sídlem Legionářská 

1085/8, Olomouc, na vícepráce související se zpracováním projektové dokumentace pro změnu 

územního rozhodnutí s konečnou cenou díla ve výši 2.372.144,50 Kč vč. DPH dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na vystavení objednávky pro akci ORG 8211 “Rekonstrukce 
objektu bývalých městských jatek” v Moravské Ostravě, na zpracování 
zaměření současného stavu objektu. 
  
Usnesení číslo: 05352/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na zpracování zaměření současného stavu objektu historické budovy 

bývalých městských jatek v Moravské Ostravě zhotoviteli: 

MARPO s.r.o. 

28. října 66/201 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 410 330 78 

za cenu nejvýše přípustnou 350 900,00 Kč včetně DPH dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu. 

  

2) zmocňuje 
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zastupujícího vedoucího odboru investičního        

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 09.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 4 
Návrh na uzavření “Kupní smlouvy” v souvislosti se stavbou 
“Odkanalizování jižní části Svinova” 
  
Usnesení číslo: 05353/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souvislosti se stavbou “Odkanalizování jižní části Svinova” koupit dříví o celkovém objemu 

0,833m3 od 

prodávajícího: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov 

IČO: 01312774 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 881,-Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci stavby “Vybavení křižovatky č. 4077 
Martinovská, Provozní, 1. Čs. armádního sboru SSZ” 
  
Usnesení číslo: 05354/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 03598/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo                               

č. 2421/2015/OI/ZFUN z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby “Vybavení 

křižovatky č. 4077  Martinovská, Provozní, 1. Čs. armádního sboru SSZ” se zhotovitelem 

EUROVIA CS, a.s., se sídlem : Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město,                        
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IČO : 45274924, kterým se upravuje cena stavby na částku 14 664 800,35 Kč bez DPH dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince (PD+AD+IČ)”, 
poř. č. 220/2016 
  
Usnesení číslo: 05355/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro 

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

inženýrské činnosti, autorského dozoru a funkce koordinátora BOZP při přípravě projektové 

dokumentace stavby “Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince”, v k.ú. Hrabová, Nová Bělá, 

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

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 

IČO: 45797170 

za cenu nejvýše přípustnou 286.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky 
Ostravice (PD+AD+IČ)”, poř. č. 222/2016 
  
Usnesení číslo: 05356/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

projektových dokumentací včetně zajištění souvisejících činností pro stavbu “Rekonstrukce 

komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem: Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 548.000,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Domov pro seniory Hulváky (PD+AD+IČ)”, poř.            
č. 159/2016 
  
Usnesení číslo: 05357/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04804/RM1418/69 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení k veřejné zakázce na vypracování 

projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, 

včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ke stavbě “Domov pro seniory 

Hulváky”, v k.ú. Zábřeh -  Hulváky, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v předloženém 

materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Odstranění RD Michálkovická II”, poř. č. 234/2016 
  
Usnesení číslo: 05358/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na  realizaci 
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stavební akce „RD Michálkovická č.p 1650“ v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Jirtomex Eko s.r.o. 

se sídlem: Místecká 1120/103, 700 30 Ostrava 

IČO: 25867202 

za cenu nejvýše přípustnou 349.644,43 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 9 
Záměr na vyhlášení architektonické soutěže na lávku přes řeku 
Ostravici 
  
Usnesení číslo: 05359/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 03605/16 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr na vyhlášení otevřené anonymní architektonické soutěže na lávku přes řeku Ostravici 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi, aby pověřil ÚHA a SŘ 

organizací architektonické soutěže na lávku přes řeku Ostravici, včetně zajištění veškerých 

podkladů,   potřebných pro její vyhlášení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi, aby prověřil ÚHA a SŘ 

předložit zastupitelstvu města návrh soutěžních podmínek k vyhlášení architektonické soutěže 

na jeho zasedání dne 14.12.2016 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 14.12.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 21 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitosti svěřené 
městskému obvodu a k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 05360/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu dle čl. 7, odst. (3), písm. a) a  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 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zpracování Územní studie “VP - 15/2016 Stará Plesná - veřejné 
prostranství” 
  
Usnesení číslo: 05361/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování Územní studie 

“VP - 15/2016 Stará Plesná - veřejné prostranství” 

se zhotovitelem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 

IČO: 27787443 

za cenu nejvýše přípustnou 67.000,- Kč bez DPH + příslušná sazba DPH dle platných právních 

předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zpracování “Územní studie - oprava podchodu pod ul. Místeckou, 
Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 05362/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
89 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování “Územní studie 

- oprava podchodu pod ul. Místeckou, Ostrava” 

se zhotovitelem: ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00  Ostrava 

IČO: 25858343 

za cenu nejvýše přípustnou 60.000,- Kč bez DPH + příslušná sazba DPH dle platných právních 

předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Záměr provedení analýzy ICT procesů a služeb města Ostravy                        
a přípravy zadávací dokumentace na provedení této analýzy 
  
Usnesení číslo: 05363/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem provedení analýzy ICT procesů a služeb města Ostravy a přípravou zadávací 

dokumentace na provedení této analýzy 

  

2) žádá 

  
tajemníka Magistrátu města Ostravy o uzavření dohody o provedení práce na konzultační 

činnost ve věci stanovení detailního předmětu a rozsahu veřejné zakázky, ve znění důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru  projektů IT služeb a outsourcingu zajistit kompletaci podkladů pro zadávací 

dokumentaci 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 15.03.2017 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
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RM_M 19 
Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od 
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05364/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 200.000 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 

  

2) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření darovací smlouvy s právnickou osobou Veolia 

Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 dle 

bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Návrh smlouvy o poskytování maintenance a technické podpory se 
spol. SODATSW spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 05365/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o poskytování maintenance                 

a technické podpory se společností SODATSW spol. s r.o. se sídlem Kamenice 771/34, 

Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 25323989 za celkovou cenu 495 000,- Kč bez DPH dle přílohy    

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Rozdělení příjmů z odvodu výtěžku z provozování výherních hracích 
přístrojů pro městské obvody 
  
Usnesení číslo: 05366/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o rozdělení příjmů z odvodu výtěžku z provozování výherních 

hracích přístrojů pro jednotlivé městské obvody dle důvodové zprávy 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují daňové příjmy na pol. 1355, ORJ 120 o 17 132 tis.Kč 

snižuje účelová rezerva pro městské obvody na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 1355                

o 12 583 tis.Kč 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje dle důvodové zprávy 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, celkem o 29 715 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 29 715 tis.Kč 

zvýší výdaje/sníží příjmy na § xxxx, pol. xxxx celkem o 29 715 tis.Kč 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení a ke schválení rozpočtové opatření 

z bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 52 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 05367/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

- snížení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Národní divadlo moravskoslezské         
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o 1 530 tis.Kč 

- zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Národní divadlo moravskoslezské  

o 1 530 tis.Kč 

- snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské centrum Domeček             o 

335 tis.Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 335 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5139 o 500 tis.Kč 

                                            pol. 5137 o 200 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 133 o 160 tis.Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 5154, ORJ 230 o 200 tis.Kč (C.5.)  

(C.6.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5031 o 80 tis.Kč 

                                            pol. 5032 o 70 tis.Kč  

(C.7.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5171 o 100 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5169 o 343 tis.Kč 

na § 4349, pol. 5169, ORJ 180, ÚZ 7601 o 42 tis.Kč (C.8.) 

na § 2141, pol. 5164, ORJ 300 o 32 tis.Kč (C.9.) 

na § 2141, pol. 5194, ORJ 221 o 80 tis.Kč (C.10.) 

- kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6125, ORJ 133 o 70 tis.Kč (C.3.) 

(C.5.) na ORJ 230, § 2229, pol. 6121, org. 3211 o 5 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7183 o 510 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 4350, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 13305, org. 34 o 1 tis.Kč (C.2.) 

na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4234 o 1 530 tis.Kč (C.4.) 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 335 tis.Kč (A.1.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 
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na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 335 tis.Kč (A.1.)  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5166 o 700 tis.Kč (C.1.) 

na § 6171, pol. 5167, ORJ 133 o 160 tis.Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 5153, ORJ 230 o 200 tis.Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5134 o 30 tis.Kč 

                                            pol. 5156 o 60 tis.Kč 

                                            pol. 5166 o 20 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 40 tis.Kč 

(C.7.) na ORJ 136, § 3412, pol. 5171 o 100 tis.Kč 

                               § 6211, pol. 5169 o 143 tis.Kč 

                               § 6211, pol. 5171 o 200 tis.Kč  

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7601 o 42 tis.Kč (C.8.) 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 300 o 32 tis.Kč (C.9.) 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 80 tis.Kč (C.10.) 

- kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133 o 70 tis.Kč (C.3.) 

(C.5.) na ORJ 230, § 2229, pol. 6121, org. 3098 o 5 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7183 o 510 tis.Kč  

- neinvestiční transfery 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 13305, org. 34 o 1 tis.Kč (C.2.) 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 335 tis.Kč (A.1.) 

- investiční transfery 

na § 3311, pol. 6351, ORJ 160, org. 4234 o 1 530 tis.Kč (C.4.) 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh dohody o náhradě ušlého výdělku uzavřené mezi 
zaměstnavatelem - Statutárním městem Ostrava a zaměstnancem          
Mgr. A.M. 
  
Usnesení číslo: 05368/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením dohody o náhradě ušlého výdělku uzavřené mezi smluvními stranami Statutárním 
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městem Ostrava a zaměstnancem panem XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

  

2) zplnomocňuje 

  
tajemníka Magistrátu města Ostravy pana Ing. Břetislava Gibase k podpisu dohody o náhradě 

ušlého výdělku uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Gibas,  T: 09.12.2016 

 tajemník magistrátu 

  
RM_M 6 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05369/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením dřevin na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s podáním žádosti      

o povolení kácení dřevin, a to: 

   

a) 3 ks habr obecný o obvodech kmenů 145 cm, 52 cm a 135 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 793/378 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Výškovice                       

u Ostravy, obec Ostrava, a to v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce autobusové 

smyčky Klášterského na ul. Proskovická, Ostrava – Výškovice“, pro investora stavby: 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, Horní  791/3, 700 30 Ostrava – 

Hrabůvka – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, 

aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil vyhotovení sdělení o vyslovení 

souhlasu s kácením dřevin a s podáním žádosti o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí 

příslušným správním orgánem dle bodu 1 a) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 09.12.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu  sdělení  dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení  
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 09.12.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 
 

RM_M 8 
Vyjádření k projektové dokumentaci objektů přeložek a úprav vodovodů 
a kanalizací v rámci stavby silničního obchvatu obce Mošnov 
  
Usnesení číslo: 05370/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
dokumentaci  stavby   “I/58 Mošnov – obchvat, přepracování DÚR/IČ“ , objektů : 

- 305  Přeložka splaškové kanalizace DN 300 – OK Mošnov – střed 

- 309  Úprava dešťové kanalizace DN 1200 – křížení 101 

- 364  Přeložka dešťové kanalizace DN 1000 – OK Mošnov – střed, směr východ 

- 365  Přeložka dešťové kanalizace DN 1000 – OK Mošnov- střed, směr sever 

- 367  Přeložka splaškové kanalizace DN 400 – křížení objektu 122 

- 384  Úprava vodovodu DN 350 – křížení objektu 122 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) vydává 

  
souhlas ve smyslu  ust. §24 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  dle přílohy             

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy zaslat žadateli souhlas dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 09.12.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 22 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl a sbírkových 
předmětů na období od 1.1.2017 do 31.12.2017 
  
Usnesení číslo: 05371/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
 
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce  uměleckých děl specifikovaných v důvodové zprávě 

předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 (vypůjčitel) a  Galerii výtvarného umění, příspěvková organizace, se 

sídlem Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,                                               

IČO: 00373231  (půjčitel)  na dobu určitou od 1.1.2017  do  31.12.2017, dle smlouvy                     

o výpůjčce, která je přílohou č.1 předloženého materiálu. 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů specifikovaných v důvodové zprávě 

předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 (vypůjčitel) a  Ostravským muzeem, příspěvková organizace, se 

sídlem Masarykovo náměstí 1/1, 728 41 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00097594 

(půjčitel)  na dobu určitou od 1.1.2017  do  31.12.2017, dle smlouvy o výpůjčce, která je 

přílohou č.2 předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Údržba objektů a dřevin na řece Ostravici”, poř.       č. 
223/2016 
  
Usnesení číslo: 05372/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na provádění pravidelné údržby a kontroly stavebních 

objektů na řece Ostravici v rámci stavby „Objekty na řece“ a zajištění povýsadbové údržby 

dřevin v okolí řeky Ostravice v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017  v rozsahu dle přílohy            

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Povodí Odry, státní podnik 

Sídlo: Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 708 90 021 

za cenu nejvýše přípustnou 780.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na uzavření roční servisní 
smlouvy pro vzduchotechnická a klimatizační zařízení v majetku SMO 
  
Usnesení číslo: 05373/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření roční servisní smlouvy pro 

vzduchotechnická a klimatizační zařízení v majetku SMO ve vybraných objektech firmě MTL 

spol. s.r.o., IČO 47666765 za cenu nejvýše přípustnou 192.850,- Kč bez DPH. 

  

 
RM_M 57 
Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 05374/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk LI přílohy číslo 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s účinností od 7.12.2016 

  

2) schvaluje 

  
doplněk LII přílohy číslo 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu s účinností od 1.1.2017 

  

 
RM_M 58 
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2016 
  
Usnesení číslo: 05375/RM1418/77 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
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infrastruktury na rok 2016 mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8,  

729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem 

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


