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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 17.01.2017 
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

05531/RM1418/80 RM_M 0 Schválení programu 80. schůze rady města konané 
dne 17.01.2017 

35 

05532/RM1418/80 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

28 

05533/RM1418/80 RM_M 38 Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. 
o navýšení investiční účelové dotace, o rozšíření 
účelu použití, o prodloužení doby použití 
a finančního vypořádání dotace 

42 

05534/RM1418/80 RM_M 30 Program na poskytování peněžních prostředků 
z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 
„Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě” 

33 

05535/RM1418/80 RM_M 3 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy Nadaci na pomoc 
zvířatům 

80 

05536/RM1418/80 RM_M 21 Příprava projektu Zámecký park pro podání 
žádosti o podporu v rámci Nadace Proměny Karla 
Komárka 

50 

05537/RM1418/80 RM_MZP 2 Informace odboru interního auditu a kontroly 
Magistrátu města Ostravy o výsledcích finančních 
kontrol za rok 2016 

02 

05538/RM1418/80 RM_M 24 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 

01 

05539/RM1418/80 RM_M 31 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů 
vzdušných sil 

01 

05540/RM1418/80 RM_M 35 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, 
do Španělska (Barcelona) ve dnech 09.–
13.02.2017 

01 

05541/RM1418/80 RM_M 26 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků 

28 

05542/RM1418/80 RM_M 27 Přehled písemností adresovaných radě města 
a zastupitelstvu města za období od 02.11.2016 
do 31.12.2016 

28 

05543/RM1418/80 RM_M 28 Ukončení realizace projektu „Zklidnění ulice 
Nádražní - I. etapa” 

38 

05544/RM1418/80 RM_M 37 Strategický plán rozvoje statutárního města 
Ostravy na léta 2017-2023 

38 

05545/RM1418/80 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Realizace sdružené expozice 
Ostravy, Brna a Prahy na veletrhu MIPIM 2017”, 
poř. č. 265/2016 

38 
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05546/RM1418/80 RM_M 5 Souhlas se změnami na nemovitém majetku 
nad 40 tis. Kč souvisejícími se stavebními 
úpravami při instalací multifunkční pánve 
a stávajícího sociálního zařízení zaměstnanců 
v suterénu budovy A 

40 

05547/RM1418/80 RM_M 10 Návrh na souhlas s umístěním stavby „Posílení 
energetické výzbroje Masarykova náměstí” 
na pozemku v k. ú. Moravská Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

05548/RM1418/80 RM_M 11 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě 
o zřízení služebností s právnickými osobami 

08 

05549/RM1418/80 RM_M 12 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy 
formou uzavření dodatků, návrh na záměr města 
propachtovat pozemky v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava 

08 

05550/RM1418/80 RM_M 13 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

08 

05551/RM1418/80 RM_M 14 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Petřkovice u Ostravy (lokalita 
ul. Koblovská x Hlučínská), v k. ú. Mariánské 
Hory (lokalita ul. Šimáčkova x U Dvoru) a v k. ú. 
Lhotka u Ostravy (lokalita ul. U Splavu), obec 
Ostrava 

08 

05552/RM1418/80 RM_M 15 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava a v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 

08 

05553/RM1418/80 RM_M 16 Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci v k. ú. 
Kunčičky, obec Ostrava a návrh nabýt nemovité 
věci v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava a 
uzavřít darovací smlouvu 

08 

05554/RM1418/80 RM_M 17 Návrh na uzavření dodatku č. 1 a návrh 
na uzavření dohody o skončení výpůjčky 

08 

05555/RM1418/80 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním stavby „Regenerace 
sídliště Muglinov” na pozemku v k. ú. Muglinov 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

05556/RM1418/80 RM_M 22 Návrh dohody o skončení pronájmu části 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou. 

08 

05557/RM1418/80 RM_M 23 Návrh prodat pozemek v k. ú. Krásné Pole, obec 
Ostrava; Návrh na záměr města neprodat pozemek 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

05558/RM1418/80 RM_M 32 Návrh na záměr města pronajmout část nemovité 
věci formou změny smlouvy, k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, návrh na souhlas 
s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-
technologického parku Ostrava) 

08 

05559/RM1418/80 RM_M 33 Návrh na vklad nemovitostí do základního 
kapitálu společnosti 

08 
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05560/RM1418/80 RM_M 39 Informace týkající se naplnění povinností 
kupujícího ve vztahu ke stavbě „Polyfunkčního 
objektu RED HOUSE v Moravské Ostravě” 

08 

05561/RM1418/80 RM_M 40 Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky 
ev. č. 3041/2015/MJ ze dne 09.12.2015 
s Moravskoslezským krajem. Návrh na uzavření 
smluv o výpůjčce na nemovitosti v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava s Moravskoslezským krajem. 

08 

05562/RM1418/80 RM_M 41 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu 
reklamních vitrín v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

05563/RM1418/80 RM_M 42 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 
a zpevněné plochy do části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k. ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými 
osobami. 

08 

05564/RM1418/80 RM_M 1 Uzavření smlouvy o poskytování poradenství 
a konzultací se společností HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o. pro rok 2017 

05 

05565/RM1418/80 RM_M 6 Povolení výjimky ze stavebních uzávěr starých 
důlních děl (SDD) jamy „Větrní šachtice (Š1)” 
a štol „Štola Nadějná”, „Štola August”, „Štola 
Dodatečná” a „Štola Bohatá jih” pro stavbu 
„Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. 
etapa” v k. ú. Petřkovice 

89 

05566/RM1418/80 RM_M 7 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD „Štola 
u pěšiny Na Zámostí” pro stavbu „Kanalizační 
přípojka pro rodinný dům č. p. 73”, k. ú. Slezská 
Ostrava 

89 

05567/RM1418/80 RM_M 8 Předchozí souhlas rady města k prodeji 
nemovitostí svěřených městskému obvodu 
a k nabytí nemovitosti do majetku města 

89 

05568/RM1418/80 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a o uzavření smlouvy na zpracování 
„architektonické studie - Zastávka MHD Kotva 
na ul. Výškovická” 

89 

05569/RM1418/80 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a o uzavření smlouvy na zpracování „urbanistické 
studie KRÁSNÉ POLE - CENTRÁLNÍ ČÁST” 

89 

05570/RM1418/80 RM_M 19 Úprava rozpočtu r. 2017 07 
05571/RM1418/80 RM_M 20 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření 

a činnosti za rok 2016 
07 

05572/RM1418/80 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Kolejový absorbér hluku”, 
poř. č. 250/2016 

9 
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05573/RM1418/80 RM_MZP 3 Návrh na jmenování vedoucího majetkového 
odboru a vedoucího investičního odboru 
Magistrátu města Ostravy 

36 

05574/RM1418/80 RM_M 29 Kontrola plnění usnesení rady města za období 
listopad 2016 

28 

05575/RM1418/80 RM_M 2 Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh 
a diagram na dodávku a odběr tepla - vše 
pro rok 2017 

84 

05576/RM1418/80 RM_M 9 Návrh na naložení s neupotřebitelným 
a přebytečným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 

84 

05577/RM1418/80 RM_M 34 Návrh na souhlas/nesouhlas ke stavbám 
na pozemcích v katastrálních územích obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

05578/RM1418/80 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Projekty – „Koncepce bydlení” 
a „Prevence ohrožení rodiny” - kancelářské 
vybavení”, poř. č. 218/2016 

84 

05579/RM1418/80 RM_M 43 Vyhlášení architektonické soutěže o návrh na 
řešení rekonstrukce historické budovy bývalých 
jatek pro účely galerie Plato Ostrava 

89 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_MZP 1 Roční zpráva o výsledcích interního auditu 
Magistrátu města Ostravy za rok 2016 

02 

 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Oprava LCD infopanelů 
a rozšíření informačního systému”, poř. č. 
232/2016 

84 

 RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a návrh 
na uzavření smlouvy o mediální spolupráci 
se společností VLTAVA-LABE-MEDIA, a.s., 
a se společností RADIOHOUSE s.r.o. 
a na uzavření smlouvy o poskytování inzertních 
služeb se společností MAFRA, a.s., za účelem 
propagace 750. výročí první písemné zmínky 
o Ostravě 

01 

 RM_M 4 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválie 
s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě pro výstavu 

26 
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 RM_M 25 Návrh na vyčlenění staveb „Rekonstrukce 
kanalizace ul. Cihelní” a „Rekonstrukce 
kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého” 
v k. ú. Moravská Ostrava ze souboru projektů 
schválených Meziresortní komisí k financování 
z Programu revitalizace Moravskoslezského kraje 
pod názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizace 
na území negativně ovlivněném hornickou 
činností na katastru města Ostravy” a zařazení 
finančních prostředků do rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2017 a rok 2018 

05 

 RM_M 36 Realizace akce „Stavební úpravy rehabilitačního 
bazénu Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace v budově F” a její financování 
z rozpočtu statutárního města Ostrava 

40 

  
RM_M 0 
Schválení programu 80. sch ůze rady m ěsta konané dne 17.01.2017 
  
Usnesení číslo: 05531/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 80. schůze rady města konané dne 17.01.2017 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti DK POKLAD, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05532/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Matěje Kopeckého 675/21, Poruba, 
708 00 Ostrava, IČO: 476 70 576, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) žádá 
  

dozorčí radu obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. o prošetření informací uvedených 
v příloze č. 1 předloženého materiálu a o písemné sdělení závěru z této kontroly  
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RM_M 38 
Žádost spole čnosti DK POKLAD, s.r.o. o navýšení investi ční účelové 
dotace, o rozší ření účelu použití, o prodloužení doby použití 
a finan čního vypo řádání dotace 
  
Usnesení číslo: 05533/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 00146/17 
k usnesení č. 2656/ZM1014/33 
k usnesení č. 1567/ZM1014/22 
k usnesení č. 2788/ZM1014/34 
k usnesení č. 0709/ZM1418/10 
k usnesení č. 1660/ZM1014/23 
k usnesení č. 1040/ZM1014/16 
k usnesení č. 2527/ZM1014/32 
k usnesení č. 1174/ZM1418/18 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení poskytnuté investiční účelové dotace o 20.000 tis. Kč společnosti 
DK POKLAD, s.r.o., se sídlem M. Kopeckého 675, PSČ 708 00 Ostrava-Poruba, 
IČO 47670576, na realizaci stavby „Rekonstrukce Domu kultury Poklad”, o rozšíření účelu 
použití, o prodloužení doby použití a doby závěrečného finančního vypořádání dotace 
a o uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě ev. č. 1343/2012/KZ dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

uložit radě města v případě prokazatelné potřeby čerpání finančních prostředků poskytnuté 
investiční dotace na realizaci stavby „Rekonstrukce Domu kultury Poklad“ v roce 2017 
nad rámec již k tomu schváleného rozpočtového krytí, zahrnout potřebnou výši finančních 
prostředků do návrhu rozdělení přebytku hospodaření za rok 2016 na realizaci stavby 
„Rekonstrukce Domu kultury Poklad“ 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

uložit radě města zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 částku 
představující případnou nevyčerpanou část poskytnuté investiční dotace na realizaci stavby 
„Rekonstrukce Domu kultury Poklad“ 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. a 
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi  

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) až 3) tohoto usnesení na jeho zasedání 
dne 25.01.2017 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.01.2017
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.01.2017
 zastupující vedoucí odboru investičního 

 
RM_M 30 
Program na poskytování pen ěžních prost ředků z rozpo čtu statutárního 
města Ostravy na rok 2017 „Revitalizace ve řejného prostoru v Ostrav ě”  
  
Usnesení číslo: 05534/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
33 

  
k materiálu č. BJ1418 00171/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 
na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy s úpravou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
a rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytování prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uložení radě města zahrnout do návrhu rozdělení přebytku hospodaření města 
za rok 2016 částku 5 mil. Kč na financování programu „Revitalizace veřejného prostoru 
v Ostravě” 

  
4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.01.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 3 
Poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta 
Ostravy Nadaci na pomoc zví řatům 
  
Usnesení číslo: 05535/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 00184/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
ve výši 850.000 Kč právnické osobě: Nadace na pomoc zvířatům, IČO: 25817981, se sídlem 
Ukrajinská 1536, 708 00  Ostrava-Poruba, na pomoc zvířatům, především psům, kočkám 
a jiným domácím zvířatům v době nemoci, opuštění, poranění či týrání dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s právnickou osobou: Nadace 
na pomoc zvířatům, IČO: 25817981, se sídlem Ukrajinská 1536, 708 00  Ostrava-Poruba, 
dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 25.01.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 21 
Příprava projektu Zámecký park pro podání žádosti o p odporu v rámci 
Nadace Prom ěny Karla Komárka 
  
Usnesení číslo: 05536/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu Zámecký park pro podání žádosti o podporu v rámci Nadace 
Proměny Karla Komárka 

  
2) žádá 
  

městský obvod Poruba jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených 
s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.03.2017
 starosta Městského obvodu Poruba 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 11/52 

RM_MZP 2 
Informace odboru interního auditu a kontroly Magist rátu m ěsta Ostravy 
o výsledcích finan čních kontrol za rok 2016 
  
Usnesení číslo: 05537/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

Informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy o výsledcích 
finančních kontrol za rok 2016, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

Základní plán kontrolní činnosti na rok 2017, dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace Českému svazu 
bojovník ů za svobodu, z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05538/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00084/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu  města 

rozhodnout o poskytnutí  účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
ve výši 55.000,-  Kč Českému svazu bojovníků za svobodu,   se sídlem Legerova 1854/22, 
PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČ 00442755  na  úhradu nájmu a  dalších služeb  spojených 
s užíváním kancelářských prostor v roce 2017  Oblastním výborem Českého svazu bojovníků 
za svobodu gen. Mikuláše Končického  Ostrava,  náměstí Svatopluka Čecha 732/1, 702 00 
Ostrava - Přívoz 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy  mezi  statutárním městem Ostrava,  Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava, IČ: 00845451,  a Českým svazem bojovníků za svobodu,  se sídlem 
Legerova 1854/22, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČ: 00442755 dle přílohy  č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1)  a 2)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 25.01.2017
 vedoucí kanceláře primátora 
  

 
RM_M 31 
Návrh na poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace na po řádání 
Dnů NATO v Ostrav ě & Dnů vzdušných sil 
  
Usnesení číslo: 05539/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00158/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ve výši 2 300 tis. Kč spolku Jagello 2000 se sídlem 
Výstavní 2224/8, 709 00   Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866, na pořádání Dnů NATO 
v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2017 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se 

− sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 300 tis. Kč 

− zvýší neinvestiční transfery na § 2143, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 300 tis. Kč 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava se sídlem 
Prokešovo nám. 8, 729 30   Ostrava, IČO 00845451 a spolkem Jagello 2000 se sídlem 
Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
a návrh na uzavření smlouvy dle bodu 1) a 3) tohoto usnesení a ke schválení bod 2) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 25.01.2017
 vedoucí kanceláře primátora 
  

 
RM_M 35 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Zby ňka Pražáka, 
Ph.D., nám ěstka primátora, do Špan ělska (Barcelona) ve dnech 09. –
13.02.2017 
  
Usnesení číslo: 05540/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Španělska 
(Barcelona) ve dnech 09.-13.02.2017 za účelem pracovních jednání 

  
2) schvaluje 
  

úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 07.03.2017
 vedoucí kanceláře primátora 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 26 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se m ění a dopl ňuje obecn ě 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut m ěsta Ostravy, ve zn ění pozd ějších 
změn a dopl ňků 
  
Usnesení číslo: 05541/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00152/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.01.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 27 
Přehled písemností adresovaných rad ě města a zastupitelstvu m ěsta 
za období od 02.11.2016 do 31.12.2016 
  
Usnesení číslo: 05542/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 
od 02.11.2016 do  31.12.2016 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi a 
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 15.02.2017
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.02.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
3) projednala 
  

informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených 
do 31.12.2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

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

průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu 
vyřízení písemností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 15.02.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 28 
Ukončení realizace projektu „Zklidn ění ulice Nádražní- I. etapa” 
  
Usnesení číslo: 05543/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0850/ZM1418/12 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou zprávou o ukončení projektu „Zklidnění ulice Nádražní - I. etapa” 
spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 -
2013 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu „Zklidnění ulice Nádražní - I. etapa” dle podmínek stanovených 
ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady ev. č. 3148/2015/ZFUN 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a poskytovat informace odboru strategického rozvoje 
v období udržitelnosti 

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.11.2021
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a odevzdat Úřadu regionální rady Moravskoslezsko -
poskytovateli dotace zprávu o stavu a změnách projektu v období udržitelnosti projektu 
„Zklidnění ulice Nádražní - I. etapa” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Regionální rady ev. č. 3148/2015/ZFUN dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.11.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
4) žádá 
  

starostku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o zajištění udržitelnosti projektu 
„Zklidnění ulice Nádražní - I. etapa”, v rozsahu majetku svěřeného městskému obvodu, 
dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
ev. č. 3148/2015/ZFUN dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o poskytnutí informací 
odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti projektu 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 25.11.2021
 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 37 
Strategický plán rozvoje statutárního m ěsta Ostravy na léta 2017-2023 
  
Usnesení číslo: 05544/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00182/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-
2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.01.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakáz ka „Realizace sdružené expozice Ostravy, Brna a Pra hy 
na veletrhu MIPIM 2017”, po ř. č. 265/2016 
  
Usnesení číslo: 05545/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
38 

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

veletržního stánku a souvisejících činností na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí 
a realit MIPIM 2017 v Cannes ve Francii se společností: 

Rapid, akciová společnost 
se sídlem: Podolské nábřeží 6/34, Podolí, 147 00 Praha 4 
IČO: 00001040 

za cenu nejvýše přípustnou 1.930.000,- Kč bez DPH 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 5 
Souhlas se zm ěnami na nemovitém majetku nad 40 tis. K č souvisejícími 
se stavebními úpravami p ři instalací multifunk ční pánve a stávajícího 
sociálního za řízení zaměstnanc ů v suterénu budovy A 
  
Usnesení číslo: 05546/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s čl. I, odst. 3, bod 2, písm. b)  Dodatku č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
Domova Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70 631875, se změnami 
na nemovitém majetku v pořizovací ceně nad 40. tis Kč souvisejícími se stavebními úpravami 
při instalaci multifunkční pánve a stávajícího sociálního zařízení zaměstnanců v suterénu 
budovy A dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 10 
Návrh na s ouhlas s umíst ěním stavby „Posílení energetické výzbroje 
Masarykova nám ěstí” na pozemku v k. ú. Moravská Ostrava 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05547/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby – „Posílení energetické výzbroje Masarykova náměstí” - 2 ks 
energetických sloupků na  pozemku parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, dle katastrální mapy, která je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 
pro žadatele: 

 
Statutární město Ostrava  -  městský  obvod  Moravská Ostrava a Přívoz náměstí Dr. E.  
Beneše 555/6,  
729 29 Ostrava 

  
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 11 
Návrh na uzav ření smluv o budoucí smlouv ě o zřízení služebností 
s právnickými osobami 
  
Usnesení číslo: 05548/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti –
zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 a o právu provést stavbu k pozemkům: 

− parc. č. 1366/9 – orná půda, 
− parc. č. 1565/10 – trvalý travní porost, 
oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

Asental Land, s.r.o. 
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00 
IČO:  277 69 143 

a 

s investorem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
se sídlem Nádražní 28/3114, Moravská Ostrava, PSČ: 729 71 Ostrava 
IČO: 451 93 673, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodu k pozemkům: 

− parc. č. 757 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
− parc. č. 891/5 - ostatní plocha, dráha, 
oba v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

České dráhy, a.s. 
se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
IČO: 709 94 226, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 12 
Návrh na zám ěr města změnit nájemní smlouvy formou uzav ření 
dodatk ů, návrh na zám ěr města propachtovat pozemky v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05549/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města změnit nájemní smlouvy: 

− ev. č. 2294/2010/MJ ze dne 27.08.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.02.2011 
a ve znění dodatku č. 2 ze dne 29.03.2016, jejímž předmětem je pronájem části pozemku 
p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 3, kdy dojde ke změně v: 

čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2018 
čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran, a to k doplnění podmínek stanovených odborem 
dopravy 

− ev. č. 1272/2012/MJ ze dne 26.04.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.03.2016, 
jejímž předmětem je pronájem části pozemků p. p. č. 971/2 - ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 53 m2, p. p. č. 971/34 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2 a p. p. č. 971/15 
- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

 
formou uzavření dodatku č. 2, kdy dojde ke změně v: 
 
č. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2018, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č.1/1 a 1/2 předloženého materiálu a zároveň si 
vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

o záměru města propachtovat pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

− parc. č. 893/1 - trvalý travní porost 
− parc. č. 893/15 - trvalý travní porost 
− parc. č. 893/74 - trvalý travní porost 
− parc. č. 893/150 - trvalý travní porost 

za podmínek: 
− zachování stávajícího způsobu využití - sečené louky 
− pozemky mohou být pachtovány i jednotlivě 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 13 
Návrh na zám ěr města sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05550/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00175/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města směnit nemovité věci v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, a to: 

− pozemek parc. č. 198/21 
− část pozemku parc. č. 198/12, o výměře 79 m2, oddělena a nově označena 

dle geometrického plánu č. 2173-70/2016 jako pozemek parc. č. 198/26 
− část pozemku parc. č. 198/13, o výměře 45 m2, oddělena a nově označena 

dle geometrického plánu č. 2173-70/2016 jako pozemek parc. č. 198/28 
     (ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice         
      a Bartovice) 

za 

− část pozemku parc. č. 198/20, o výměře 106 m2, oddělena a nově označena 
dle geometrického plánu č. 2173-70/2016 jako pozemek parc. č. 198/27 

      (ve vlastnictví fyzických osob) 

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.01.2017
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 14 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Pet řkovice u Ostravy 
(lokalita ul. Koblovská x Hlu čínská), v k. ú. Mariánské Hory (lokalita 
ul. Šimáčkova x U Dvoru) a v k. ú. Lhotka u Ostravy (lokalit a 
ul. U Splavu), obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05551/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00172/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat 

− část  pozemku parc. č. 572/1 o výměře 55 m2 v k. ú.  Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 
která  je  dle geometrického  plánu  č. 1925-90/2015  vyhotoveného pro k. ú. Petřkovice 
u Ostravy, označena  písmenem a 

a 

− část  pozemku parc. č. 576/1 o výměře 87 m2 v k. ú.  Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 
která  je  dle geometrického  plánu  č. 1925-90/2015  vyhotoveného pro k. ú. Petřkovice 
u Ostravy, označena  písmenem b 

obě včleněné do nově vzniklého pozemku parc. č. 576/6 o výměře 142 m2 v k. ú. Petřkovice 
u Ostravy, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice, 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu, 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat 
 
pozemek p. č. st. 1261 
pozemek p. p. č. 104/16 
pozemek p. p. č. 104/20 
pozemek p. p. č. 104/21 
pozemek p. p. č. 104/26 
pozemek p. p. č. 104/27 
pozemek p. p. č. 2691 
vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky, 
viz příloha č. 2 předloženého materiálu, 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat 

pozemek parc. č. 805/2 
pozemek parc. č. 805/3 
pozemek parc. č. 805/4 
pozemek parc. č. 866/1 
pozemek parc. č. 866/3 
pozemek parc. č. 904/5 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Lhotka, 
viz příloha č. 3 předloženého materiálu, 
 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.01.2017
 zastupující vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 15 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava a v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05552/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00128/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města neprodat: 

− část pozemku parc. č. 2232/3 o výměře 447 m2 

− část pozemku parc. č. 2241/1 o výměře 352 m2, oba v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Krásné Pole, 
dle zákresu, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města neprodat: 

− část pozemku parc. č. 1214/1 o výměře 433 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřena městskému obvodu Svinov, 
dle zákresu, který je přílohou č. 4 tohoto materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města neprodat: 

− část pozemku parc. č. 563/1 o výměře 36 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřena městskému obvodu Svinov, 
dle zákresu, který je přílohou č. 6 tohoto materiálu 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.01.2017
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 16 
Návrh uzav řít smlouvu o bezúplatném p řevodu vlastnického práva 
k nemovité v ěci v k. ú. Kun čičky, obec Ostrava a návrh nabýt nemovité 
věci v k. ú. Kun čice nad Ostravicí, obec Ostrava a uzav řít darovací 
smlouvu 
  
Usnesení číslo: 05553/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00177/17 
k usnesení č. 0831/ZM1418/12 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města změnit přílohu č. 1/6 usnesení č. 0831/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015 
a nahradit novou přílohou č. 1/3 dle předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města přijmout darem nemovité věci, a to: 

pozemek parc. č. 14/11 
pozemek parc. č. 14/17 
oba v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

od vlastníka 
Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu DIAMO, státní podnik,  IČO 000 02 739, 
sídlo Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

 a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2/5 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.01.2017
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 17 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 a návrh na uzav ření dohody o skon čení 
výpůjčky 
  
Usnesení číslo: 05554/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1631/2014/MJ ze dne 
25.06.2014 

se společností QX PROMOTION a. s., se sídlem Masná 861/7, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO 278 28 093, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. p. č. 971/3 - ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

uzavřením dodatku č. 1 dojde ke změně v: 

- čl. V. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2019 

- čl. VI. Práva a povinnosti smluvních stran, a to k doplnění podmínek stanovených odborem 
dopravy 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít dohodu o skončení výpůjčky části pozemků v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava, a to: 

− p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 725 m2 

− p. p. č. 751/10 - ostatní plocha, dráha o výměře 322 m2 

− p. p. č. 751/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 714 m2 

založeného smlouvou o výpůjčce ev. č. 1172/2016/MJ ze dne 14.04.2016 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

k 31.01.2017 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 18 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby „Regenerace sídlišt ě Muglinov” 
na pozemku v k. ú. Muglinov ve vlastnictví statutár ního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05555/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby – „Regenerace sídliště Muglinov “ na  pozemku p. p. č. 
421/15 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, dle situačního snímku, který je přílohou č. 1/3 
předloženého materiálu 
pro žadatele: 
Městský  obvod  Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Ostrava  
710 16 Ostrava 

  
 

RM_M 22 
Návrh dohody o skon čení pronájmu části pozemku v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 05556/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu části nemovité věci, pozemku 
p. p. č. 692/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 12,5 m2 v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
založeného nájemní smlouvou ev. č. 3347/A ze dne 15.06.2010, s nájemcem 

Pxxxx Pxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

k datu 31.01.2017, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 23 
Návrh prodat pozemek v k. ú. Krásné Pole, obec Ostr ava; Návrh 
na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05557/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00174/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

o prodeji části pozemku parc. č. 1939/9, ost. plocha, jiná plocha o výměře 38 m2 v k. ú. Krásné 
Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, která je dle geometrického plánu 
č. 2116-148/2016 vyhotoveného pro k. ú. Krásné Pole označená jako nový pozemek 
parc. č. 1939/11, ost. plocha, jiná plocha, nesvěřeno městskému obvodu 

do společného jmění manželů Exxx Hxxxxxxx, datum narození xxxxxxx a Zxxxx Hxxxxx, 
datum narození xxxxxxx, oba bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za kupní cenu ve výši 19.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout, 

že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1105/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.01.2017
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 32 
Návrh na zám ěr města pronajmout část nemovité v ěci formou zm ěny 
smlouvy, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostra va, návrh na souhlas 
s umíst ěním sídla spole čnosti (areál V ědecko- technologického parku 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 05558/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním sídla společnosti 
pit Software, s.r.o., IČO: 268 14 897, 
do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
umístěné na adrese: Technologická 375/3, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  
 

RM_M 33 
Návrh na vklad nemovitostí do základního kapitálu s pole čnosti 
  
Usnesení číslo: 05559/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00185/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 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 25.08.2016 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. 
Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem částkou 33.941.000,- Kč 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.01.2017
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 39 
Informace týkající s e napln ění povinností kupujícího ve vztahu 
ke stavb ě „Polyfunk čního objektu RED HOUSE v Moravské Ostrav ě” 
  
Usnesení číslo: 05560/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00181/17 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci týkající se naplnění povinností kupujícího vyplývajících z Kupní smlouvy a smlouvy 
o předkupním právu ev. č. 1796/2008MJ ze dne 19.07.2008 ve znění dodatku č. 2 
ev. č. 1796D2/2015/MJ ze dne 30.10.2015, ve vztahu ke stavbě „Polyfunkčnímu objektu RED 
HOUSE v Moravské Ostravě“ 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.01.2017
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 40 
Návrh na uzav ření dohody o skon čení výp ůjčky ev. č. 3041/2015/MJ 
ze dne 09.12.2015 s Moravskoslezským krajem. Návrh na uzavření 
smluv o výp ůjčce na nemovitosti v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 
s Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 05561/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele 
o uzavření dohody o skončení výpůjčky založené „Smlouvou o výpůjčce”, ev. č. 
3041/2015/MJ ze dne 09.12.2015 
s 
Moravskoslezským krajem 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. p. č. 1067/1, ost. plocha - ost. komunikace 
o výměře 62 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Mariánskohorská) a části pozemku 
parc. č. 2045/8, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2307 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Novinářská) na dobu určitou do 31.12.2017, za účelem rekonstrukce 
a modernizace stávající silnice II/647 Ostrava, ulice Mariánskohorská včetně nájezdové rampy 
a mostu, a to ke dni 31.01.2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně půjčitele 
o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 
− parc. č. 658, trvalý travní porost 
− parc. č. 1104, ost. plocha - jiná plocha 
− parc. č. 1106, zahrada 
− parc. č. 1107/2, zahrada 
− parc. č. 1107/3, zahrada 
− parc. č. 1118, ost. plocha - ost. komunikace 
− parc. č. 3139/1, ost. plocha - silnice 
vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Mostní) 
s Moravskoslezským krajem 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
za účelem vybudování stavebních objektů: 
− objekt SO 701.1     nutná protihluková opatření (výstavba protihlukových stěn) 
− objekt SO 181        komunikace pro pěší a cyklisty 
v rámci realizace stavby „Silnice II/478 Ostrava - prodloužená ulice Mostní I. etapa v k. ú. 
Hrabová”, na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy do 31.12.2021, 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně půjčitele 
o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 
− 613/4, orná půda 
− 615/2, ost. plocha - ost. komunikace 
− 615/4, ost. plocha - ost. komunikace 
− 3154/13, ost. plocha - ost. komunikace 
vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Mostní) 
s Moravskoslezským krajem 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
za účelem vybudování stavebního objektu: 
− SO 181         komunikace pro pěší a cyklisty 
v rámci realizace stavby „Silnice II/478 Ostrava - prodloužená ulice Mostní I. etapa v k. ú. 
Hrabová”, na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy do 31.12.2021, 
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 41 
Návrh n a uzavření dodatk ů ke smlouvám o nájmu reklamních vitrín 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05562/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 1, ev. č. 0208/2008/MJ ze dne 30.01.2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 9 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 008 45 451 a Ostravským muzeem, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 000 97 594, 
kterým se mění: 

− čl. IV. Doba  a skončení nájmu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 33/52 

2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 2, ev. č. 0185/2008/MJ ze dne 29.01.2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 9 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 008 45 451 a Komorní scénou Aréna, příspěvkovou organizací, se sídlem 28. října 289/2, 
701 85 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 008 45 035, kterým se mění: 

− čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 3, ev. č. 0211/2008/MJ ze dne 30.01.2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 9 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 008 45 451 a Divadelní společností Petra Bezruče s. r. o., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, 28. října 120/1701, PSČ 702 00, IČO: 253 82 276, kterým se mění: 

− čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 4, ev. č. 0399/2010/MJ ze dne 29.01.2010, ve znění dodatku č. 1 - č. 6 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 008 45 451 a Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 005 33 874, kterým se mění: 

− čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 5, ev. č. 0405/2010/MJ ze dne 29.01.2010, ve znění dodatku č. 1 - č. 6 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 008 45 451 a Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída 26/175, PSČ 702 00, IČO: 68 917 066, 
kterým se mění: 

− čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 6, ev. č. 0186/2008/MJ ze dne 29.01.2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 9 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 008 45 451 a Národním divadlem moravskoslezským, příspěvkovou organizací, se sídlem 
ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 001 00 528, kterým se mění: 

− čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 7, ev. č. 0120/2009/MJ ze dne 19.01.2009, ve znění dodatků č. 1 - č. 8 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 008 45 451 a Domem kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s. r. o., se sídlem Ostrava, Zábřeh, 
náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 479 73 145, kterým se mění: 

− čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 8, ev. č. 0210/2008/MJ ze dne 30.01.2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 9 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 008 45 451 a Domem kultury města Ostravy, a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 
ul. 28. října 124/2556, PSČ 709 24, IČO: 471 51 595, kterým se mění: 

− čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrských sítí a zpevn ěné plochy 
do části pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostr avy v k. ú. 
Krásné Pole, obec Ostrava, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní smlouvy 
s fyzickými osobami. 
  
Usnesení číslo: 05563/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

− s umístěním vodovodní přípojky a kanalizační přípojky do části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy parc. č. 2268/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Krásné Pole, obec Ostrava, 

− s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 2268/4 -
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, pro přístup a příjezd 
k pozemku parc. č. 1094/1  k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, pro: 

Manželé: 
Axxxxx Wxxxxx, rok narození xxxxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Pxxxxx Wxxxxx, rok narození xxxxxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v rámci stavby „Novostavba rodinného domu na parc. č. 1094/1, Ostrava, k. ú. Krásné Pole” 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: 
− zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky a kanalizační přípojky k části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 2268/4 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

− užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 2268/4 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, pro přístup a příjezd 
k pozemku parc. č. 1094/1  k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, s budoucími oprávněnými: 

Manželé: 
Axxxx Wxxxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Pxxxx Wxxxxxx, rok narození xxxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc. č. 2268/4, ost. plocha - ost. komunikace v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, o celkové 
výměře 18,60 m2, a to část označenou jako “A” o výměře 4,40 m2, část označenou jako “B” 
o výměře 4,40 m2 a část označenou jako “C” o výměře 9,80 m2 (ul. Hlubčická) 
s manžely: 
Axxxxx Wxxxxx, rok narození xxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
Pxxxx Wxxxxxx, rok narození xxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za účelem vybudování kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a zpevněné plochy pro přístup 
a příjezd k pozemku parc. č. 1094/1, zahrada, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1 674,-
Kč/ročně, na dobu určitou, nejpozději však do 31.12.2017 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 1 
Uzavření smlouvy o poskytování poradenství a konzultací 
se spole čností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. pro  rok 2017  
  
Usnesení číslo: 05564/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o  poskytování poradenství a konzultací se společností HaskoningDHV 
Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 45797170 
s celkovou maximální výší do 280.000,- Kč vč. DPH za kalendářní rok 2017 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 6 
Povolení výjimky ze stavebních uzáv ěr starých d ůlních d ěl (SDD) jamy 
„V ětrní šachtice (Š1)” a štol „Štola Nad ějná”, „Štola August”, „Štola 
Dodate čná” a „Štola Bohatá jih” pro stavbu „Pet řkovice - K analiza ční 
stoka T, část B, IV. a V. etapa” v k. ú. Pet řkovice 
  
Usnesení číslo: 05565/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze stavebních uzávěr vyhlášených územním rozhodnutím: ÚR 
č. 15/2001, v bezpečnostním pásmu starého důlního díla (dále jen BP SDD) jámy „V ětrní 
šachtice (Š1) ze dne 05.02.2001 vydaným pod č. j. Správ/ÚSŘ/3743-79/99/Pa, ÚR č. 211/02 
v BP SDD „Štola Nadějná” ze dne 15.08.2002 vydaným pod č. j. Správ/ÚSŘ/3070/7/01/Pa, 
ÚR č. 121/02 v BP SDD „Štola August ze dne 04.07.2002 vydaným 
pod č. j. Správ/ÚSŘ/3070/4/01/Pa, ÚR č. 123/02 v BP SDD „Štola Dodatečná” ze dne 
04.07.2002 vydaným pod č.j. Správ/ÚSŘ/3070/6/01/Pa a ÚR č. 122/02 v BP SDD „Štola 
Bohatá jih” ze dne 06.06.2002 vydaným pod č. j. Správ/ÚSŘ/3070/5/01/Pa, pro stavbu 
„Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa” v k. ú. Petřkovice 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 7 
Povolení výjimky ze stavební uzáv ěry SDD „Štola u p ěšiny Na Zámostí” 
pro stavbu „Kanaliza ční přípojka pro rodinný d ům č. p. 73”, k. ú. 
Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05566/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze stavební uzávěry v bezpečnostním pásmu starého důlního díla  „Štola 
Naneta” vyhlášené územním rozhodnutím č. 220/02 ze dne 29.08.2002 vydaným 
pod zn. Správ./ÚSŘ/3070/43/01/Pa,  pro stavbu „Prodloužení vodovodu ulice Lámař, k. ú. 
Koblov” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 8 
Předchozí souhlas rady m ěsta k prodeji nemovitostí sv ěřených 
městskému obvodu a k nabytí nemovitosti do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 05567/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a) a  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 

  
2) nevydává 
  

předchozí souhlas k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), pod číslem 002 – městský 
obvod Martinov a 005 – městský obvod Radvanice a Bartovice obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
dle předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 5 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a o uzav ření smlouvy 
na zpracování „architektonické studie - Zastávka MHD Kotva 
na ul. Výškovická” 
  
Usnesení číslo: 05568/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování „architektonické 
studie - Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická” 

se zhotovitelem: Ing. arch. Václav Filandr, Čs. Tankistů 110, 747 66  Dolní Lhota u Ostravy 

IČO: 11192747 

za cenu nejvýše přípustnou 35.000,- Kč bez DPH + příslušná sazba DPH dle platných právních 
předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 6 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a o uzav ření smlouvy 
na zpracování „urbanistické studie KRÁSNÉ POLE - CE NTRÁLNÍ ČÁST”  
  
Usnesení číslo: 05569/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování „urbanistické 
studie KRÁSNÉ POLE - CENTRÁLNÍ ČÁST” 

se zhotovitelem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00  Ostrava -
Poruba 

IČO: 27787443 

za cenu nejvýše přípustnou 179.000,- Kč bez DPH + příslušná sazba DPH dle platných 
právních předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 19 
Úprava rozpo čtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 05570/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z rozpočtu MSK ve výši 870 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Knihovna 
města Ostravy na realizaci projektu s názvem „Zabezpečení výkonu regionálních funkcí 
knihoven na rok 2017” 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

− běžné výdaje 
(C.2.) na ORJ 135, § 6171, org. 90000000, ÚZ 112500000, pol. 5011 o 255 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 64 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 23 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5021 o 44 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 112103639, pol. 5011 o 45 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 12 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 5 tis. Kč       
                                                                                                pol. 5021 o 8 tis. Kč 
          na ORJ 130, § 3639, org. 90000000, ÚZ 112500000, pol. 5173 o 110 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 112103639, pol. 5173 o 20 tis. Kč 
          na ORJ 135, § 6171, org. 89000000, ÚZ 112500000, pol. 5021 o 113 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 29 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 11 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 112103639, pol. 5021 o 20 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 5 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 2 tis. Kč     
           na ORJ 130, § 3639, org. 89000000, ÚZ 112500000, pol. 5173 o 110 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 112103639, pol. 5173 o 20 tis. Kč      
na § 6171, pol. 5169, ORJ 132, org. 8940 o 5 150 tis. Kč (C.3.)                    
(C.4.) na ORJ 137, § 3639, pol. 5192 o 12 tis.Kč 
                                            pol. 5191 o 3 tis.Kč 
na § 3299, pol. 5169, ORJ 300, ÚZ 3636 o 85 tis.Kč (C.5.) 
(C.6.) na ORJ 140, § 3211, pol. 5139 o 1 tis.Kč 
                                            pol. 5175 o 5 tis.Kč 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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− kapitálové výdaje 
na § 5511, pol. 6121, ORJ 121, ÚZ 1020 o 1 000 tis. Kč (C.1.) 
(C.2.) na ORJ 133, § 3639, pol. 6111, org. 86000000, ÚZ 109517971 o 100 tis. Kč 
                                                                                      ÚZ 109117970 o 18 tis. Kč  
na § 2219, pol. 6121, ORJ 100 o 340 tis. Kč (C.7.) 

− investiční transfery 
na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 o 1 039 tis. Kč (C.8.) 

z v y š u j e  financování na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1020 o 1 000 tis. Kč (C.1.) 

s n i ž u j í 

− běžné výdaje 
na § 3639, pol. 5139, ORJ 300, ÚZ 112500000, org. 90000000 o 15 tis. Kč (C.2.) 
na § 6171, pol. 5499, ORJ 132, org. 8936 o 5 150 tis. Kč (C.3.) 
na § 3211, pol. 5169, ORJ 140 o 6 tis. Kč (C.6.) 
na § 3716, pol. 5909, ORJ 190 o 1 039 tis. Kč (C.8.) 

− kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 15 tis. Kč (C.4.) 

− investiční transfery 
na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 340 tis.Kč (C.7.) 

s n i ž u j e  účelová rezerva odboru strategického rozvoje 
(C.2.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5901, org. 90000000 o 571 tis. Kč 
                                                             org. 89000000 o 310 tis. Kč  
                                                             org. 86000000 o 118 tis. Kč 
na ORJ 300, § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 85 tis. Kč (C.5.)                                                    

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 20 
Organiza ční zabezpečení hodnocení hospoda ření a činnosti za rok 2016  
  
Usnesení číslo: 05571/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2016 

  
2) ukládá 
  

a) vedoucím odvětvových odborů, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli Územního 
odboru Ostrava HZS MSK předložit odboru financí a rozpočtu zpracovaný přehled úprav 
rozpočtu roku 2016 a vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů roku 2016, 
ke kterým mají schválené dispoziční oprávnění 
Zodpovídají: vedoucí odborů MMO, ředitel MěPO a ředitel Územního odboru Ostrava 
HZS MSK 
Termín: 27.02.2017 

b) ředitelům příspěvkových organizací 
− předat odvětvovým odborům podklady k finančnímu vypořádání za rok 2016 
Termín: dle termínů sdělených Krajským úřadem  MSK  
− zajistit předání „Zprávy o hodnocení hospodaření a činnosti organizace za rok 2016” 

vždy 7 dnů před termínem konání hodnocení hospodaření a činnosti všem členům 
hodnotící komise 

Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací 

c) vedoucím odvětvových odborů 
− předat rozpočtovému oddělení OFR přehled vyúčtování poskytnutých dotací obchodním 

společnostem a obecně prospěšným společnostem a jejich předpokládané čerpání 
 Termín: do 27.02.2017 
− zajistit zpracování zápisu z konaného hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových 

organizací za uplynulý rok a spolupracovat s odborem financí a rozpočtu 
při zapracování výsledků tohoto hodnocení do „Zprávy o výsledku hospodaření 
statutárního města Ostrava za rok 2016 - závěrečný účet” 

Zodpovídají: vedoucí odvětvových odborů 
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3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

a) zpracovat časový harmonogram zasedání hodnotících komisí a jejich složení a předložit 
ke schválení radě města 
Termín: do 01.03.2017 

b) koordinovat termíny a účast členů hodnotících komisí na hodnocení hospodaření a činnosti 
za rok 2016 v případě nutnosti požadovaných změn 

c) rozeslat odvětvovým odborům tabulkovou část dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu, 
která je povinnou součástí „Zprávy o hodnocení činnosti a hospodaření jednotlivých 
příspěvkových organizací za rok 2016” 
Termín: 31.01.2017 

d) zpracovat finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 
a krajským úřadem za rok 2016 a předat Krajskému úřadu MSK v termínech stanovených 
vyhláškami Ministerstva financí 

e) zpracovat finanční vypořádání s městskými obvody a ostatními subjekty 

f) zpracovat „Zprávu o výsledku hospodaření SMO za rok 2016 - závěrečný účet” a předložit 
radě města k projednání dne 06.06.2017 a zastupitelstvu města dne 21.06.2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) ukládá 
  

vedoucí veřejných zakázek a kapitálových účastí zajistit zkompletování výsledků hospodaření 
obchodních společností s majetkovou účastí SMO a obecně prospěšných společností 
založených SMO a jejich zapracování do „Zprávy o výsledku hospodaření SMO za rok 2016 -
závěrečný účet” 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Kolejový absorbér hluku”, po ř. č. 250/2016 
  
Usnesení číslo: 05572/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
9 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

− snižuje rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o částku 6 700 tis. Kč 

− zvyšují kapitálové výdaje - stroje, přístroje, zařízení 
na § 2271, pol. 6122, ORJ 100 o částku 6 700 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku kolejového 
absorbéru hluku s funkcí retence vody, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  
3) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy 
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4) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 
1. JUDr. Lukáš Semerák - člen rady města 
2. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 
3. Ing. Ondřej Palkovský - odbor dopravy 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy 
3. Ing. Martin Fojtík - odbor dopravy 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

  
5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
6) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
7) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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RM_MZP 3 
Návrh na jmenování vedoucího majetkové ho odboru a vedoucího 
investi čního odboru Magistrátu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05573/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

jmenovat vedoucího majetkového odboru Magistrátu města Ostravy pana 
Ing. Ladislava Rožnaie, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s účinností od 01.02.2017 

  
2) rozhodla 
  

jmenovat vedoucího investičního odboru Magistrátu města Ostravy pana 
Ing. Bohuslava Gembíka, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s účinností od 01.02.2017 

  
 

RM_M 29 
Kontrola pln ění usnesení rady m ěsta za období listopad 2016 
  
Usnesení číslo: 05574/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 
sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole 
plnění usnesení rady města 
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RM_M 2 
Ujednání o cen ě, dohoda o poskytování záloh a diagram na dodávku 
a odběr tepla - vše pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05575/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření ujednání o ceně, dohod o poskytování záloh za odběr tepelné energie a diagramů 
na dodávku a   odběr  tepla - vše pro rok 2017 - s Veolia Energie ČR, a. s., 28. října 3337/7, 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 45193410, dle přílohy č. 1 a 2  předloženého  materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na naložení s neupot řebitelným a p řebyte čným majetkem 
v užívání Magistrátu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05576/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení  neupotřebitelného a přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání 
Magistrátu  města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou 
likvidaci a prodejem 

  
2) jmenuje 
  

likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle „Směrnice 2/2007 
pro evidenci majetku”  a jmenuje její členy: 

předseda:  

Ing. Bc. Pavel Šmátrala 

 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektu IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová - odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřizgevičová - odbor hospodářské správy  

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 34 
Návrh na souhlas/nesouhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních 
územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nem ovitostí 
  
Usnesení číslo: 05577/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník sousední  nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek 
parc. č. 1922/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Novostavba rodinného domu včetně 
přípojek a inženýrské sítě, jímky a dešťové kanalizace“ na pozemcích parc. č. 1194/1 –
zahrada a parc. č. 1195/2 – trvalý travní porost, oba v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 
Ostrava, pro žadatele: Projekční, inženýrská a dodavatelská společnost ve stavebnictví 
ATOM – ATELIÉR s. r. o., Stojanova 1542, 698 01  Veselí nad Moravou, IČO: 03841324, 
na základě plné moci investora stavby: Axxxxx Mxxxxxx a Ing. Jxxxx Mxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 3589/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace  v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Stavební úpravy 1. a 2. NP objektu 
na ul. 28. října 317/61 – instalace příček a změna užívání objektu na prodejnu 
nepotravinářského zboží a administrativu“ na pozemku parc. č. 241/4 – zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro žadatele a investora stavby: 
NBC Office a.s., 28. října 3117/61, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava, IČO  26881420 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 5633 
– ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním 
a realizací stavby „Nástavba, přístavba a stavební úpravy rodinného domu, garáže 
a hospodářské budovy“ na pozemcích parc. č. 5103 – zastavěná plocha a nádvoří 
a parc. č. 5104 – zahrada, oba v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro žadatele: 
Ing. Radima Služy, U Kaple 132/12, 725 29  Ostrava, IČO: 76205096, na základě plné 
moci investora stavby: Bc. Lxxxxx Kxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

d) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemky parc. č. 49/1 
– ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 49/2 – ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 4236/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 
se stavebním záměrem „Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost“ na pozemku 
parc. č. 50 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
pro žadatele: INDICO spol. s. r. o., Pod nemocnicí 2028, 708 00  Ostrava - Poruba, IČO: 
44743815, na základě vystavené plné moci investora stavby: MUDr. Barbory Branne, 
se sídlem Na Druhém 358/4, 712 00  Ostrava - Muglinov, IČO: 71223282 
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2) nesouhlasí 
  

a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 4246/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava) s umístěním 2 ks mobilních reklamních stojanů na pozemcích 
parc. č. 3457/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 276/3 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro žadatele: společnost 
HyperCube, a.s., V Štíhlách 2051/4, 142 00  Praha 4, IČO: 27642291 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 1946/74 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava) 
s umístěním 5 ks reklamních panelů na pozemku parc. č. 1946/75 – ostatní plocha, jiná 
plocha a 1 ks panelu na pozemku parc. č. 2245 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro žadatele: Ing. Rxxxxx Sxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 1a) až 1d) tohoto usnesení a příslušných 
nesouhlasů dle bodů 2a) a 2b) tohoto usnesení a s tím spojené veškeré úkony  

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.01.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
4) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasů a nesouhlasů dle bodů 1), 2) a 3)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.01.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Projekty – „Koncepce bydlení” a „Prevence ohrožení 
rodiny” - kancelá řské vybavení”, po ř. č. 218/2016 
  
Usnesení číslo: 05578/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 05470/RM1418/78 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na poskytnutí 
dodávky kancelářského vybavení interiérů v objektu Diagnostického centra Ostrava - nestátní 
zdravotnické zařízení v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě 
Ostrava” reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526 a projektu „Prevence ohrožení rodiny 
ve městě Ostrava” reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525, které jsou spolufinancovány 
z Operačního programu Zaměstnanost, dle přílohy č.  2 předloženého materiálu se společností: 

KASCH - interiér s.r.o. 
se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 
IČO: 26831724 

za cenu nejvýše přípustnou 166.308,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 43 
Vyhlášení architektonické sout ěže o návrh na řešení rekonstrukce 
historické budovy bývalých jatek pro ú čely galerie Plato Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05579/RM1418/80 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 00179/17 
  
Rada města 
  
1) jmenuje 
  

členy poroty architektonické soutěže o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy 
bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava v Ostravě, řádní členové závislí zastupující 
statutární město Ostrava: 

Ing. Tomáš Macura, MBA 

JUDr. Lukáš Semerák 

Marek Pokorný  
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a náhradníci závislí zastupující statutární město Ostrava: 

Ing. Petra Bernfeldová 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

přizvaný odborník zastupující statutární město Ostrava: 

Ing. arch. Cyril Vltavský 

členy části poroty architektonické soutěže o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy 
bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava v Ostravě, řádní členové nezávislí zastupující 
odbornou veřejnost: 

Ing. arch. Pavla Melková   

Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek 

Ing. arch. Pavol Paňák 

Dipl. Ing. Ivan Reimann 

náhradníci nezávislí zastupující odbornou veřejnost: 

Ing. arch. Milena Vitoulová 

Ing. arch. Václav Filandr 

přizvaní odborníci: 

Mgr. Michal Zezula 

Ing. Petr Žák 

JUDr., PhDr. Jiří Plos 

  
2) souhlasí 
  

se zněním soutěžních podmínek architektonické soutěže o návrh na řešení rekonstrukce 
historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava v Ostravě dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh na řešení rekonstrukce historické 
budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava v Ostravě  
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4) ukládá 
  

členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení soutěžní podmínky dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 25.01.2017
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  
 
 
 


