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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 14.02.2017  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

05699/RM1418/83 RM_M 0 Schválení programu 83. schůze rady města konané 
dne 14.02.2017 

35 

05700/RM1418/83 RM_M 39 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 
účelových dotací pro rok 2017, víceletých 
neinvestičních účelových dotací na léta 2017 - 
2020 a neinvestičních příspěvků a transferů 
pro rok 2017 v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ostrava 

60 

05701/RM1418/83 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

05702/RM1418/83 RM_M 47 Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje - projekt MichalFest 

50 

05703/RM1418/83 RM_M 49 Projednání žádosti o podporu projektu „Komunitní 
centrum v Ostravě-Michálkovicích” z 39. výzvy 
IROP 

50 

05704/RM1418/83 RM_M 36 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 
ochrany Městské policie Ostrava 

25 

05705/RM1418/83 RM_M 32 Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty 
JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, 
do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017, 
a návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, 
do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017 

01 

05706/RM1418/83 RM_M 38 Návrh na obnovu společnosti Martima, a.s. 28 
05707/RM1418/83 RM_M 54 Návrh programu 24. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 01.03.2017 
28 

05708/RM1418/83 RM_M 33 Poskytnutí investičního transferu ve  výši            
1 500 tis. Kč MOb Moravská Ostrava a Přívoz  
na přípravu projektu „Proměna sadu Dr. Milady 
Horákové” 

38 

05709/RM1418/83 RM_M 34 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 
zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 
zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov    
a Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 
2016 

38 

05710/RM1418/83 RM_M 35 Složení Řídícího výboru ITI ostravské aglomerace 38 
05711/RM1418/83 RM_M 48 Uzavření Dohody o změně Dohody o úhradě ceny 

za úpravu měnírny Kolejní 
38 

05712/RM1418/83 RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 
finančního daru do vlastnictví právnické osoby 
Domov pro seniory Kamenec, příspěvková 
organizace, IČO 70631816 

41 

05713/RM1418/83 RM_M 1 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací pro rok 2017 v oblasti rodinná politika 

86 
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05714/RM1418/83 RM_M 3 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace  
z rozpočtu statutárního města Ostravy 

86 

05715/RM1418/83 RM_M 4 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací pro rok 2017 v oblastech podpory       osob 
s handicapem, prevence kriminality               
a zdravotnictví 

86 

05716/RM1418/83 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Prevence ohrožení rodiny 
ve městě Ostrava - aktivizační kurzy”, 
poř. č. 170/2016 

86 

05717/RM1418/83 RM_M 28 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 
daru do vlastnictví Národního divadla 
moravskoslezského, p.o. 

42 

05718/RM1418/83 RM_M 30 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 v oblasti Volný čas 

60 

05719/RM1418/83 RM_M 52 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2017 v oblastech 
Tělovýchova a sport a Vrcholový sport 

60 

05720/RM1418/83 RM_M 17 Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2017 60 
05721/RM1418/83 RM_M 18 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 v oblasti Školství 

60 

05722/RM1418/83 RM_M 6 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky 
ve vlastnictví SMO za účelem provedení 
atmogeochemického průzkumu a případného 
měření dynamiky výstupů důlních plynů 
na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 
a pro společnost UNIGEO a.s. 

08 

05723/RM1418/83 RM_M 7 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku 
TANGER computersystems s.r.o., investorem 
MSK pro oprávněného statutární město Ostrava 

08 

05724/RM1418/83 RM_M 8 Návrh na uzavření dodatků se společností 
Euro Mall City s. r. o. 

08 

05725/RM1418/83 RM_M 9 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava a v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 

08 

05726/RM1418/83 RM_M 10 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 
v k. ú. Stará Bělá, návrh na záměr města prodat 
pozemky v k. ú. Poruba-sever, v k. ú. Pustkovec 
a návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 
Martinov ve Slezsku, vše obec Ostrava 

08 

05727/RM1418/83 RM_M 11 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu na nemovitosti v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava 

08 

05728/RM1418/83 RM_M 12 Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám 08 
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05729/RM1418/83 RM_M 13 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh doplnit 
usnesení zastupitelstva města č. 1505/ZM1418/23 
ze dne 25.01.2017 

08 

05730/RM1418/83 RM_M 14 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05731/RM1418/83 RM_M 15 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Hrušov a v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 
obec Ostrava 

08 

05732/RM1418/83 RM_M 16 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc 
v k. ú. Michálkovice a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část 
nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava 

08 

05733/RM1418/83 RM_M 21 Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k. ú. 
Slezská Ostrava ze svěření městskému obvodu 
Slezská Ostrava 

08 

05734/RM1418/83 RM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava 

08 

05735/RM1418/83 RM_M 23 Návrh prodat objekt „TESKO barák” v k. ú. 
Hrušov, obec Ostrava 

08 

05736/RM1418/83 RM_M 24 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská), 
návrh na záměr města darovat pozemek k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Boleslavova) 

08 

05737/RM1418/83 RM_M 25 Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a návrh 
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
pro oprávněného statutární město Ostrava 

08 

05738/RM1418/83 RM_M 41 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 
přípojky NN 0,4 kV a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

08 

05739/RM1418/83 RM_M 44 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města 
č. 0284/ZM1418/5 a návrh koupit nemovité věci 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, v rámci stavby 
„Kanalizace Hrušov” a „Rekonstrukce kanalizace 
ul. Muglinovská” 

08 

05740/RM1418/83 RM_M 53 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava 

08 

05741/RM1418/83 RM_M 2 Návrh na uzavření Dohody o ukončení smluvního 
vztahu se společností Tebodin Czech Republic, 
spol. s r.o. pro stavbu „Cyklostezka Statek, 
Mostní“ z důvodu ukončení projektu 

05 

05742/RM1418/83 RM_M 31 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení 
služebnosti” v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce kanalizace ul. Sadová 19-19a” 

05 
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05743/RM1418/83 RM_M 40 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
a smlouvě příkazní č. 2770/2015/OI/ZFUN 
na vypracování projektových dokumentací, výkon 
inženýrské činnosti a na autorský dohled 
pro stavbu „Revitalizace knihovny na ulici 
Podroužkova, Ostrava-Poruba, rekonstrukce 
vnitřních prostor” 

05 

05744/RM1418/83 RM_M 42 Návrh Dohody o ukončení smluvního vztahu 
na zpracování projektových dokumentací pro akci 
„Náměstí Ostrava - Jih, veřejný prostor Ostrava - 
Hrabůvka, dopravní řešení ul. Horní” a „Náměstí 
Ostrava - Jih, veřejný prostor Ostrava - Hrabůvka” 

05 

05745/RM1418/83 RM_M 43 Návrh na uzavření smlouvy o činnosti a umístění 
stavby v ochranném pásmu vodního díla zahrnuté 
do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

05 

05746/RM1418/83 RM_M 50 Návrh na uzavření Smlouvy o předání 
projektových dokumentací a licencí a Smlouvy 
o převodu práv a povinností 

05 

05747/RM1418/83 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Cyklotrasa P - průchodnost 
Starobní, Provaznická, Dr. Martínka 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 009/2017 

05 

05748/RM1418/83 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy příkazní na realizaci akce 
„Rekonstrukce VO Kramolišova”,ORG 4314, 
v městském obvodě Slezská Ostrava 

05 

05749/RM1418/83 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce sportovního 
areálu Poruba - PD+AD+IČ”, poř. č. 258/2016 

05 

05750/RM1418/83 RM_M 45 Předchozí souhlas rady města k prodeji 
nemovitostí svěřených městskému obvodu 
a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

05751/RM1418/83 RM_M 46 Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého 
nehmotného majetku 

89 

05752/RM1418/83 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Urbanistická studie - Karolina”, 
poř. č. 259/2016 

89 

05753/RM1418/83 RM_M 56 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

05754/RM1418/83 RM_M 27 Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace na rok 2017 

80 

05755/RM1418/83 RM_M 26 Žádost o poskytnutí dotace z Fondu životního 
prostředí města Ostravy na realizaci projektu 
„Ekologické mytí jízdních kol Bike Wash cyklo 
myčkou” 

80 

05756/RM1418/83 RM_M 51 Úprava rozpočtu r. 2017 07 
05757/RM1418/83 RM_M 19 Návrh na změnu složení pracovní skupiny Cyklo 

Aktiv 
09 
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05758/RM1418/83 RM_M 20 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, 
na zabezpečení alternativní dopravy imobilních 
občanů 

09 

Materiály, které byly staženy:  
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.

 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

45 

 RM_M 29 Žádost společnosti Colour Production, spol. s r.o. 
o úpravu doby nočního klidu 

87 

 RM_M 37 Příprava projektu „Snížení energetické náročnosti 
budovy objektu bytového domu“ 
na ul. Bartolomějská č. 82/4 v Ostravě – Nové Vsi 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu 

50 

 RM_M 55 Návrh na založení společnosti 28 
  
RM_M 0 
Schválení programu 83. sch ůze rady m ěsta konané dne 14.02.2017 
  
Usnesení číslo: 05699/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 83. schůze rady města konané dne 14.02.2017 

  
 

RM_M 39 
Návrh na poskytnutí jednoletých neinvesti čních ú čelových dotací 
pro rok 2017, víceletých neinvesti čních ú čelových dotací na léta 2017 -
2020 a neinvesti čních p říspěvků a transfer ů pro rok 2017 v oblasti 
kultury z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05700/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00305/17 
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu komise kultury RM - grantové komise uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 
materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého 
materiálu z věcných důvodů 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury 
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným 
v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2017 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu, 
a to ve výši dle přílohy č. 4, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření smluv 
o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava 
a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 5 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu s úpravou 
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6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro roky 2017 - 2020 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 6 předloženého 
materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 6 s úpravou, a dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemci víceletých neinvestičních dotací dle tohoto bodu 
usnesení, přílohy č. 7 a důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

− s n i ž u j í 
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101 o 35.265 tis. Kč 

− z v y š u j í 
neinvestiční transfery na ORJ 160 
na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101 o 2.610 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101 o 2.615 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5229, ÚZ 7101 o 225 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5493, ÚZ 7101 o 70 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101 o 620 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101 o 7.100 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101, ORG 4257 o 300 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5221, ÚZ 7101 o 30 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101 o 5.470 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101 o 85 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5332, ÚZ 7101 o 45 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101 o 80 tis. Kč 
na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101 o 100 tis. Kč 
na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101 o 580 tis. Kč 
na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101 o 410 tis. Kč 
na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101 o 500 tis. Kč 
na § 3315, pol. 5339, ÚZ 7101 o 120 tis. Kč 
na § 3316, pol. 5213, ÚZ 7101 o 45 tis. Kč 
na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101 o 60 tis. Kč 
na § 3316, pol. 5223, ÚZ 7101 o 90 tis. Kč 
na § 3316, pol. 5229, ÚZ 7101 o 40 tis. Kč 
na § 3316, pol. 5332, ÚZ 7101 o 60 tis. Kč 
na § 3317, pol. 5213, ÚZ 7101 o 100 tis. Kč 
na § 3317, pol. 5222, ÚZ 7101 o 40 tis. Kč 
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na § 3317, pol. 5332, ÚZ 7101 o 70 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101 o 440 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101 o 130 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101 o 2.670 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7101 o 2.560 tis. Kč 
na § 3322, pol. 5222, ÚZ 7101 o 8.000 tis. Kč 

  
8) ukládá 
  

zastupitelstvu města 

uložit radě města zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

− 2018 neinvestiční transfer ve výši 27.050.000,- Kč, 
− 2019 neinvestiční transfer ve výši 27.050.000,- Kč, 
− 2020 neinvestiční transfer ve výši 27.050.000,- Kč, 

na zajištění realizací projektů příjemců neinvestičních účelových dotací dle bodu 6) tohoto 
usnesení a to ve výši uvedené v příloze č. 6 předloženého materiálu s úpravou 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  
9) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
předložit návrhy dle bodů 2) – 8) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání 
dne 01.03.2017 

 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  
10) rozhodla 
  

o neposkytnutí neinvestičních účelových transferů městským obvodům v oblasti kultury 
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 8 
předloženého materiálu z věcných důvodů 
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11) rozhodla 
  

o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků a transferů z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 příjemcům uvedeným v přílohách č. 9, 10 předloženého materiálu, 
a to ve výši a za podmínek pro poskytnutí příspěvků a transferů uvedených v přílohách č. 11, 
12 a v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
12) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

− s n i ž u j í 
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7102                    o       6.000 tis. Kč 
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101                    o         135 tis. Kč 

− z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, ORG 4240 o       2.200 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, ORG 4234 o          730 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, ORG 43     o          140 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102, ORG 4212 o          680 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102, ORG 4254 o            45 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102                    o          250 tis. Kč 
na § 3315, pol. 5331, ÚZ 7102, ORG 4215 o          120 tis. Kč 
na § 3316, pol. 5331, ÚZ 7102, ORG 4254 o            20 tis. Kč 
na § 3317, pol. 5331, ÚZ 7102, ORG 4234 o            60 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102, ORG 4240 o            50 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102, ORG 4254 o            50 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102, ORG 4215 o            60 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102, ORG 81     o            30 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102                    o          770 tis. Kč 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – výdaje na ORJ 120 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 503     o         260 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 505     o         150 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 510     o          50 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 512     o          90 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 516     o         240 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 521     o          60 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 524     o          80 tis. Kč 
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městský obvod Slezská Ostrava 
− zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 503,       o     260 tis. Kč 
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o     260 tis. Kč 

městský obvod Poruba 
− zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 505,       o     150 tis. Kč 
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o     150 tis. Kč 

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
− zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 510,       o      50 tis. Kč 
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o      50 tis. Kč 

městský obvod Lhotka 
− zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 512,       o      90 tis. Kč 
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o      90 tis. Kč 

městský obvod Michálkovice 
− zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 516,       o     240 tis. Kč 
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o     240 tis. Kč 
Městský obvod Hrabová 

− zvýší 
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 521,       o      60 tis. Kč 
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o      60 tis. Kč 

městský obvod Plesná 
− zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 524,      o      80 tis. Kč 
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o      80 tis. Kč 
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13) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci                            o   2.250 tis. Kč 
Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci                o      680 tis. Kč 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci o     790 tis. Kč 
Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci       o     115 tis. Kč 
Čtyřlístku – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvkové organizaci                                                                   o     140 tis. Kč 
Ostravské muzeum, příspěvková organizace                                 o     180 tis. Kč 
Středisko volného času Korunka, příspěvková organizace             o      30 tis. Kč 

  
14) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 12) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VH 2 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05701/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, 
Ostrava, PSČ 719 00, IČO 623 00 920, jejímž jediným společníkem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2017 a parametrů motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu společnosti OZO Ostrava  s.r.o. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podnikatelský plán na rok 2017 společnosti OZO Ostrava s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
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3) určuje 
  

a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 
OZO Ostrava s.r.o. pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OZO Ostrava s.r.o. 
a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

jednateli společnosti OZO Ostrava s.r.o. 
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Karel Belda, T: 30.06.2018
 jednatel společnosti 
  

 
RM_M 47 
Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpo čtu Moravskoslezského 
kraje - projekt MichalFest 
  
Usnesení číslo: 05702/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na projekt 
pod názvem „MichalFest” 

  
2) žádá 
  

městský obvod Michálkovice o zajištění všech potřebných úkonů spojených s realizací 
multižánrového festivalu MichalFest, včetně financování projektu z rozpočtu městského 
obvodu Michálkovice 

  
 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 24.03.2017
 starosta městského obvodu Michálkovice  
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RM_M 49 
Projednání žádosti o podporu projektu „Komunitní ce ntrum v Ostrav ě-
Michálkovicích” z 39. výzvy IROP 
  
Usnesení číslo: 05703/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci projektu pod názvem „Komunitní 
centrum v Ostravě-Michálkovicích” v rámci 39. výzvy z Integrovaného regionálního 
operačního programu - ROZVOJ INFRASTRUKTURY KOMUNITNÍCH CENTER 
V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH 

  
2) schvaluje 
  

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

  
3) žádá 
  

městský obvod Michálkovice o zajištění předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto 
usnesení v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 2) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 30.06.2017
 starosta městského obvodu Michálkovice  
  

 
RM_M 36 
Návrh na p řipojení objektu na pult centralizované ochrany 
Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05704/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

připojení objektu příspěvkové organizace PLATO Ostrava se sídlem 
Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava -objekt Galerie Plato na ulici Janáčkova 3139/22 
v Ostravě na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 
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2) ukládá 
  

řediteli Městské policie Ostrava 
provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 31.03.2017
 ředitel Městské policie Ostrava 
  

 
RM_M 32 
Informace o zrušení za hrani ční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, 
člena rady m ěsta, do Francie (Cannes) ve dnech 13.- 16.03.2017, a návrh 
na schválení zahrani ční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, 
náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16 .03.2017 
  
Usnesení číslo: 05705/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o zrušení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, 
do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017 

  
2) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu  Mgr. Michala Mariánka,  náměstka primátora, do Francie (Cannes) 
ve dnech 13.-16.03.2017 za účelem účasti na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí 
a nemovitostí MIPIM 2017 

  
3) schvaluje 
  

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

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 04.04.2017
 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 38 
Návrh na obnovu spole čnosti Martima, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05706/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním návrhu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 54 
Návrh programu 24. zased ání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 01.03.2017 
  
Usnesení číslo: 05707/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem programu 24. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 
1. března 2017 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 33 
Poskytnutí investi čního transferu ve výši 1 500 tis. K č MOb Moravská 
Ostrava a P řívoz na p řípravu projektu „Prom ěna sadu Dr. Milady 
Horákové” 
  
Usnesení číslo: 05708/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí investičního transferu městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 
1 500 tis. Kč na přípravu projektu „Proměna sadu Dr. Milady Horákové”  
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje účelová rezerva 

ORJ 300 § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636                                           o 1500 tis. Kč 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3636, ORG 602                          o 1500 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3636, ORG 602                                     o 1500 tis. Kč 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6121, ÚZ 3636                                                      o 1500 tis. Kč 

  
3) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o koordinaci se záměrem výstavby koncertního sálu a pietního místa v sadu 
Dr. Milady Horákové 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, 
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 34 
Pravidelná informace o stavu projekt ů Průmyslová zóna Ostrava-
Hrabová, Strategická pr ůmyslová zóna Ostrava- Mošnov, Rozvojová 
zóna Hrušov a V ědecko-technologický park za II. pololetí roku 2016 
  
Usnesení číslo: 05709/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 04520/RM1418/66 
k usnesení č. 1231/ZM1418/19 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu projektů 

a) Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová 

b) Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov 

c) Rozvojové zóny Hrušov 

d) Vědecko-technologického parku Ostrava 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit radě města příští pravidelnou informaci o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-
Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-
technologický park Ostrava za I. pololetí roku 2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města k projednání informaci o stavu projektů dle bodu 1) tohoto 
usnesení za II. pololetí roku 2016 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
 

 



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 19/77 

RM_M 35 
Složení Řídícího výboru ITI ostravské aglomerace 
  
Usnesení číslo: 05710/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

složení Řídícího výboru ITI ostravské aglomerace viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 48 
Uzavření Dohody o zm ěně Dohody o úhrad ě ceny za úpravu m ěnírny 
Kolejní 
  
Usnesení číslo: 05711/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 6760/RM1014/89 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o změně Dohody o úhradě ceny za úpravu měnírny Kolejní 
č. 1134/2013/OI ze dne 08.04.2013 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností 
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ 619 74 757 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 5 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím finan čního daru do vlastnictví 
právnické osoby Domov p ro seniory Kamenec, p říspěvková organizace, 
IČO 70631816 
  
Usnesení číslo: 05712/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 
finančního daru do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, příspěvková 
organizace, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská Ostrava, IČO 70631816 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.02.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 1 
Návrh na poskytnutí neinvesti čních ú čelových dotací pro rok 2017 
v oblasti rodinná politika 
  
Usnesení číslo: 05713/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00420/17 
k usnesení č. 1251/ZM1418/19 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o: 

− poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika na rok 2017 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

− uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika 
na rok 2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 4 s žadateli uvedenými v příloze č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o: 

− neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika na rok 2017 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým 
žadatelům uvedeny v téže příloze 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit 

finanční rezervu v oblasti rodinná politika v celkové výši 33.000 Kč 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro řešení mimořádných okolností 
v oblasti rodinná politika v průběhu roku 2017 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

− s n i ž u j í 

   běžné výdaje 

   na § 4339, pol. 5909, ÚZ 7315, ORJ 180                                     o       467 tis. Kč 

− z v y š u j í 

   neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

   na § 4339, pol. 5222, ÚZ 7315, ORJ 180                                  o           352 tis. Kč 

                    pol. 5221, ÚZ 7315, ORJ 180                                   o             43 tis. Kč 
                    pol. 5212, ÚZ 7315, ORJ 180                                   o             18 tis. Kč 
                    pol. 5223, ÚZ 7315, ORJ 180                                   o             54 tis. Kč   

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 4) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 3 
Návrh na uzav ření dodatku č. 2 ke smlouv ě o poskytnutí víceleté 
neinvesti ční účelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05714/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00371/17 
k usnesení č. 0825/ZM1418/12 
k usnesení č. 0157/ZM1418/3 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové 
dotace v oblasti sociální péče ev. č. 0344/2015/SVZV, uzavřené s právnickou osobou 
Armáda spásy v České republice, z. s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha - Stodůlky, 
IČ: 40613411, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í  
běžné výdaje v ORJ 180 
§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303                                      o                                  1 350 tis. Kč 

- z v y š u j í  
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 
§ 4357, pol. 5222, ÚZ 7302                                       o                                 1 350 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrhy dle bodů 1) a 2) toho usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 4 
Návrh na poskytnutí neinvesti čních ú čelových dotací pro rok 2017 
v oblastech podpory osob s handicapem, prevence krimi nality 
a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 05715/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00427/17 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

− o poskytnutí příspěvku ve výši 155 tis. Kč příspěvkové organizaci Středisko volného času 
Ostrava - Zábřeh, zřízené statutárním městem Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

  
2) schvaluje 
  

a) rozpočtové opatření, kterým se: 

− snižují 

běžné výdaje na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401, ORJ 180 o 155 tis. Kč 

− zvyšuje 

neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci 

§ 4349, pol. 5331, ÚZ 7401, org. 82, ORJ 180 o 155 tis. Kč 

b) úpravu závazného ukazatele - navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Středisko volného času Ostrava - Zábřeh o 155 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2a) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 
2b) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) doporučuje 
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zastupitelstvu města rozhodnout o: 

− poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem 
na rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

− uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob 
s handicapem na rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 s žadateli uvedenými 
v příloze č. 2 předloženého materiálu s výjimkou žadatelů s pořadovým číslem 39 až 47 

− uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob
s handicapem na rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 s žadateli uvedenými 
v příloze č. 2 předloženého materiálu s pořadovým číslem 39 až 47 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o: 

− neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem 
na rok 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu 
k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o: 

− poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2017 
dle přílohy č. 5 

− uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence 
kriminality na rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 s žadateli uvedenými 
v příloze č. 5 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o: 

− neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2017 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým 
žadatelům uvedeny v téže příloze 

8) doporučuje 
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zastupitelstvu města rozhodnout o: 

− poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2017 
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

− uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví 
na rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 s žadateli uvedenými v příloze č. 8 
předloženého materiálu 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o: 

− neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2017 
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým 
žadatelům uvedeny v téže příloze 

  
10) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o: 

− schválení finanční rezervy v oblasti prevence kriminality v celkové výši 979.000 Kč 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro příspěvek Městské policii Ostrava, dar 
PČR a pro řešení mimořádných okolností či nově vzniklých potřeb v průběhu roku 2017  

  
11) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, 

kterým se v oblasti handicapu: 

− snižují 

běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5909, ÚZ 7106, ORJ 180 o 11 049 tis. Kč 

 

− zvyšují 
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neinvestiční  transfery  nefinančním  podnikatelským  subjektům 

na § 4399, pol. 5213, ÚZ 7106, ORJ 180 o 1 114 tis. Kč 

− zvyšují 

neinvestiční  transfery  neziskovým  a  podobným  organizacím 

na § 4399, pol. 5221, ÚZ 7106, ORJ 180 o 1 191 tis. Kč 

na § 4399, pol. 5222, ÚZ 7106, ORJ 180 o 3 669 tis. Kč 

na § 4399, pol. 5223, ÚZ 7106, ORJ 180 o 3 980 tis. Kč 

na § 4399, pol. 5229, ÚZ 7106, ORJ 180 o 1 095 tis. Kč 

kterým se v oblasti prevence kriminality: 

− snižují 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401, ORJ 180 o 5 176 tis. Kč 

− zvyšují 

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 

na § 4349, pol. 5212, ÚZ 7401, ORJ 180 o 150 tis. Kč 

− zvyšují 

neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

na § 4349, pol. 5339, ÚZ 7401, ORJ 180 o 270 tis. Kč 

− zvyšují 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

na § 4349, pol. 5221, ÚZ 7401, ORJ 180 o 1 805 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401, ORJ 180 o 2 611 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5223, ÚZ 7401, ORJ 180 o 340 tis. Kč 

 

kterým se v oblasti zdravotnictví: 

− snižují 

běžné výdaje 

na § 3549, pol. 5909, ÚZ 7700, ORJ 170 o 2.439 tis. Kč 

 

− zvyšují 
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neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

na § 3549, pol. 5221, ÚZ 7700, ORJ 170 o 530 tis. Kč 

na § 3549, pol. 5222, ÚZ 7700, ORJ 170 o 1.083 tis. Kč 

na § 3549, pol. 5223, ÚZ 7700, ORJ 170 o 798 tis. Kč 

− zvyšují 

neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – právnickým osobám 

na § 3549, pol. 5213, ÚZ 7700, ORJ 170 o 28 tis. Kč 

  
12) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 4) až 11) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Prevence ohrožení rodiny ve m ěstě Ostrava -
aktiviza ční kurzy”, po ř. č. 170/2016 
  
Usnesení číslo: 05716/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 05409/RM1418/78 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

ze zadávacího řízení vyhlášeného k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění a realizaci 
aktivizačních kurzů v rámci projektu „Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava”, 
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525, který je spolufinancován z Operačního programu 
Zaměstnanost, z důvodu uvedeného v předloženém materiálu, dodavatele, který předložil svou 
nabídku: 

pod poř. č. 7: 
DTO CZ, s.r.o. 
se sídlem: Mariánské náměstí 480/5, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 47666439 

2) rozhodla 
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na základě zápisu o posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu 
na zajištění a realizaci aktivizačních kurzů v rámci projektu „Prevence ohrožení 
rodiny ve městě Ostrava”, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525, který je 
spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost, dle přílohy č.  2 předloženého 
materiálu se společností: 

SocioFactor s.r.o. 
se sídlem: Daliborova 631/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 28586336 

za cenu nejvýše příspustnou 480.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 28 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví 
Národního divadla moravskoslezského, p.o. 
  
Usnesení číslo: 05717/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 5, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 
daru do vlastnictví Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace, 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 15.02.2017
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
 

 

RM_M 30 (zn.předkl.) 



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 29/77 

Návrh na poskytnutí neinvesti čních ú čelových dotací a p říspěvků 
z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy pro rok 2017 v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 05718/RM1418/83 

60 

  
k materiálu č. BJ1418 00389/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého 
materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas 
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným 
v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 příjemcům dotací uvedených v příloze č. 2 předloženého 
materiálu a o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním 
městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, 
přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

4) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

• s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                         o          1.515 tis. Kč 

  

• z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                                          o             50 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5221, ÚZ 7105                                                              o              80 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5223, ÚZ 7105                                                              o            350 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5229, ÚZ 7105                                                              o            355 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                                          o              60 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5222, ÚZ 7105                                                              o            620 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
předložit návrhy dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání 
dne 01.03.2017 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  
6) rozhodla 
  

o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy 
pro rok 2017 příjemcům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu, a to ve výši 
a za podmínek pro poskytnutí příspěvků uvedených v příloze č. 4, 5 předloženého materiálu 
a v důvodové zprávě 

  
 



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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7) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

• s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                                 o            590 tis. Kč 

  

• z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5331, ÚZ 7105                                                                        o           20 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5331, ORG. 4214, ÚZ 7105                                                   o            30 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5331, ORG. 82, ÚZ 7105                                                       o         180 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5331, ORG. 83, ÚZ 7105                                                       o            30 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5331, ORG. 84, ÚZ 7105                                                       o          100 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 7105                                                                         o            60 tis. 
Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 41, ÚZ 7105                                                        o           30 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 81, ÚZ 7105                                                        o           30 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 82, ÚZ 7105                                                        o           40 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 83, ÚZ 7105                                                        o           20 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 84, ÚZ 7105                                                       o            50 tis. Kč 

  
8) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

Středisku volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, 

příspěvkové organizaci                                                                                 o              30 tis. Kč 

Středisku volného času, Ostrava – Zábřeh, příspěvkové organizaci            o            220 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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Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, příspěvkové organizaci                 o              50 tis. Kč 

Středisku volného času, Moravská Ostrava – Ostrava, příspěvkové 

organizaci                                                                                                      o            150 tis. Kč 

Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové 

organizaci                                                                                                       o              30 tis. Kč 

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci                                         o              30 tis. Kč 

  
9) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 52 
Návrh na poskytnutí dotací z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
na rok 2017 v oblastech T ělovýchova a sport a Vrcholový sport 
  
Usnesení číslo: 05719/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00406/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí dotací v oblasti Tělovýchova a sport z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2017 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 1 s úpravou 
a v přílohách č. 2, 3, 5 a 6 předloženého materiálu 

  
 

2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 



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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rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti 
tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 1 s úpravou a příloh č. 2 - 6 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti 
tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti 
vrcholového sportu dle přílohy č. 8-9 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti 
vrcholového sportu dle přílohy č. 10 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnosprávních smluv o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení a dle přílohy 
č. 11 předloženého materiálu 

  
 

 

 

7) doporučuje 



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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zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 
neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161         o 22 250 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161         o  2 312  tis. Kč 

z v y š u j í 
neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161          o 22 250 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 161          o 297 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161          o 2 015 tis. Kč 

  
8) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodů 1) - 7) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 
města na jeho jednání dne 01.03.2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 17 
Ocenění pedagog ů u příležitosti Dne u čitelů 2017 
  
Usnesení číslo: 05720/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 05165/RM1418/75 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

ocenit 15 pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2017 dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč každému z oceněných pedagogů dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

3) ukládá 



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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vedoucí odboru školství a sportu 
organizačně zajistit slavnostní akci ke Dni učitelů 2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 28.03.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 18 
Návrh na poskytnutí neinvesti čních ú čelových dotací a p říspěvků 
z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy pro rok 2017 v oblasti Školství 
  
Usnesení číslo: 05721/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00446/17 
k usnesení č. 1423/ZM1418/22 
k usnesení č. 1251/ZM1418/19 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

− poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, 
a to ve výši dle přílohy č. 2 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

− uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemci dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 3 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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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

− s n i ž u j í 
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 
§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                                      o                                    1 698 tis. Kč 

− z v y š u j í 
neinvestiční transfery na ORJ 140 
§ 3299, pol. 5212, ÚZ 7107                                      o                                        80 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107                                      o                                      490 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107                                      o                                      294 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5223, ÚZ 7107                                      o                                        20 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107                                      o                                      814 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 3) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
  
5) rozhodla 
  

o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků v oblasti Školství z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2017 příjemcům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu, 
a to ve výši a za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedených v příloze č. 4, 6 a v důvodové 
zprávě předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- s n i ž u j í 
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 
§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                                 o                               996 tis. Kč 
- z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky na ORJ 140 
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 81                  o                                200 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 82                  o                                150 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 83                  o                                316 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 84                  o                                330 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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7) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů 
zvýšení  neinvestičních příspěvků 

Středisku volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvkové organizaci    
o    200 tis. Kč 
Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci                               
o    150 tis. Kč 
Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci                                    
o    316 tis. Kč 
Středisku volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvkové organizaci               
o    330 tis. Kč 

  
8) rozhodla 
  

o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků v oblasti Školství z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2017 příjemcům uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu, 
a to ve výši a za podmínek pro poskytnutí příspěvků uvedených v příloze č. 5, 6 a v důvodové 
zprávě předloženého materiálu 

  
9) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
− s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 
§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                                               o                                4 561 tis. Kč 

− z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky na ORJ 140 
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107                                               o                                4 561 tis. Kč 

  
10) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 6) a 9) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
 

 

RM_M 6 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnict ví SMO 

(zn.předkl.) 
08 



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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za účelem provedení atmogeochemického pr ůzkumu a p řípadného 
měření dynamiky výstup ů důlních plyn ů na povrch pro spole čnost 
Green Gas DPB, a.s. a pro spole čnost UNIGEO a.s. 
  
Usnesení číslo: 05722/RM1418/83 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 534/12 - orná půda, 
parc. č. 1015 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 1021/1 - trvalý travní porost, 
parc. č. 1078/14 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 1177/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1189/4 - orná půda, 
parc. č. 2143/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 2143/7 - ostatní plocha, neplodná půda, 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 
důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě 
na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
IČO 00494356 

  
2) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 44/1 - lesní pozemek, 
parc. č. 691/1 - zahrada, 
parc. č. 700/1 - zahrada, 
parc. č. 992/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1105/1 - zahrada, 
parc. č. 1109 - zahrada, 
parc. č. 1112 - zahrada, 
parc. č. 1913/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1913/131 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3072/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3073/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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parc. č. 3077/1 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3078/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3078/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
IČO 00494356 

  
3) souhlasí 
  

se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4879/1 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

UNIGEO a.s. 
se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava 
IČO 45192260 

  
4) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1906/9 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 1906/131 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1982/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

UNIGEO a.s. 
se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava 
IČO 45192260 

RM_M 7 
Návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 

(zn.předkl.) 
08 



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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s vlastníkem pozemku TANG ER computersystems s.r.o., investorem 
MSK pro oprávn ěného statutární m ěsto Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05723/RM1418/83 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě kabelového vedení veřejného osvětlení k části pozemku: 

p. p. č. 654/64 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s vlastníkem: 

TANGER computersystems s.r.o. 
se sídlem Keltičkova 1298/62, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO  47975067 

 a s investorem: 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 8 
Návrh na uzav ření dodatk ů se spole čností Euro Mall City s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 05724/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 3163/2015/MJ 
ze dne 17.12.2015 

se společností Euro Mall City s. r. o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolínská 650/1, 
PSČ 186 00, IČO 278 64 600, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemků 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava a v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

2) rozhodla 



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 41/77 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
ev. č. 3143/2015/MJ ze dne 28.12.2015 

s budoucím oprávněným: 

Euro Mall City s.r.o. 
se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 18600 
IČO: 278 64 600, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Stará Plesná, 
obec Ostrava a v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05725/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00344/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

− část pozemku parc. č. 546/1 o výměře 24 m2 v k. ú. Stará Plesná, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Plesná, která je dle geometrického plánu 
č. 1104-90/2015 vyhotoveného  pro k. ú. Stará Plesná, označena jako pozemek 
parc. č. 546/4 v k. ú. Stará Plesná, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

− část pozemku parc. č. 555/2 o výměře cca 56 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Svinov, 
dle zákresu, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

 

  
3) ukládá 



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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 10 
Návrh na zám ěr města sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Stará B ělá, návrh 
na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba- sever, v k. ú. Pustkovec 
a návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Martinov ve Slezsku, 
vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05726/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00416/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města směnit 

− pozemek parc. č. 3631/14 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřený městskému obvodu Stará Bělá 

za 

− pozemek parc. č. 1261/2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví Tělovýchovné 
jednoty Sokol Stará Bělá, z.s., se sídlem Junácká 6/138, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, 
IČO 447 43 980 

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

  
2) doporučuje 
  zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat 

− pozemek parc. č. 3863/5, 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 

3) doporučuje 



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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zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat 

− část pozemku parc. č. 2256  o výměře 5 m2, k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba, která je 
dle geometrického plánu č. 2866-268/2016 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever, označena 
jako pozemek parc. č. 2256/2, k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

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

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat  

− pozemek parc. č. 2725/1, k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Martinov 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 4)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 11 
Návrh na uzav ření smlouvy o právu provést stavbu na nemovitosti 
v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05727/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu jejímž předmětem jsou věci nemovité, a to pozemky: 

• parc. č. 793/246 ostatní plocha, zeleň 
• parc. č. 793/165 ostatní plocha, ostatní komunikace 
vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

s 



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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Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov 
IČO: 70631808 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 12 
Návrh na uzav ření dodatk ů k nájemním smlouvám 
  
Usnesení číslo: 05728/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě 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 

s MARPER spol. s r. o., se sídlem 1. pětiletky 368/12, 783 35 Horka nad Moravou, 
IČO 258 18 538 a BigBoard Praha, a. s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, 
IČO 242 26 491 

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 

uzavřením dodatku č. 3 dojde ke změně v: 

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

dopravy 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

2) rozhodla 



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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  na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 1272/2012/MJ 
ze dne 26.04.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.03.2016 

s MARPER spol. s r. o., se sídlem 1. pětiletky 368/12, 783 35 Horka nad Moravou, 
IČO 258 18 538 a BigBoard Praha, a. s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, 
IČO 242 26 491 

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 

uzavřením dodatku č. 2 dojde ke změně v: 

− čl. V. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2018 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 13 
Návrh na zám ěr města sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, návrh doplnit usnesení zastupitelstva m ěsta 
č. 1505/ZM1418/23 ze dne 25.01.2017 
  
Usnesení číslo: 05729/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00463/17 
k usnesení č. 1505/ZM1418/23 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

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

− část pozemku parc. č. 3221/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 78 m2, oddělena 
a nově označena dle geometrického plánu č. 2216-30/2017 pro k. ú. Radvanice 
jako pozemek parc. č. 3221/3, ost. plocha, ost. komunikace (ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice) 

 

 



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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za 

− část pozemku parc. č. 2027/6, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 81 m2, oddělena 
a nově označena dle geometrického plánu č. 2216-30/2017 pro k. ú. Radvanice 
jako pozemek parc. č. 2027/166, ost. plocha, manipulační plocha (ve vlastnictví fyzické 
osoby) 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

doplnit své usnesení č. 1505/ZM1418/23 ze dne 25.01.2017 tak, že se za text 
„...parc. č. 198/28´” doplňuje text: 

„- část pozemku parc. č. 198/13, o výměře 1 m2, oddělena a nově označena dle geometrického 
plánu č.  2173-70/2016 jako pozemek parc. č. 198/29” 

za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice rozhodne souhlasit 
se směnou i pozemku výše uvedeného 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 47/77 

RM_M 14 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05730/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00458/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,  a to: 

− stavbu bez čp/če, rod. rekr. stojící na pozemku parc. č. 4642, který je 
ve vlastnictví žadatele  

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,  a to: 

− pozemek parc. č. 315/2 

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

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,  a to: 

− pozemek parc. č. 2566/1 

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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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 15 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Hrušov 
a v k. ú. T řebovice ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05731/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00465/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovité věci v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to: 
− pozemek parc. č. 8 
− pozemek parc. č. 113,  oba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu Slezská Ostrava 
− pozemek 828/1 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu 

Slezská Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, hospodaření se svěřeným majetkem 
obce Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, a to: 

− část pozemku parc. č. 469, o výměře cca 936 m2 - dle zákresu, který je přílohou č. 2/1 
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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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 16 
Návrh na záměr města prodat nemovitou v ěc v k. ú. Michálkovice 
a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na zám ěr města 
neprodat část nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05732/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00461/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to: 

− část pozemku p. p. č. 3/6, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 180 m2, 
dle geometrického plánu č. 1907-41/2015 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
p. p. č. 3/8, ost. plocha, ost. komunikace 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Ostrava-
Jih, a to: 

− pozemek p. č. st. 3485, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Zábřeh, č. p. 2625, 
jiná st. 

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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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-
Jih, a to: 
− část pozemku p. p. č. 566/68, ost. plocha, zeleň, o výměře 750 m2 - dle zákresu, který je 

přílohou č. 3/1 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 21 
Návrh na neodejmutí nemovitých v ěcí v k. ú. Slezská Ostrava ze sv ěření 
městskému obvodu Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05733/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00449/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout neodejmout  pozemky 
− parc. č. 964/6 zastavěná plocha a nádvoří, 
− parc. č. 973/5 zastavěná plocha a nádvoří, 
− parc. č. 973/6 zastavěná plocha a nádvoří, 
− parc. č. 980/5 zastavěná plocha a nádvoří, 
a podíly o výši 

− 748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1975, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 964/6, 
− 748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1977, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 973/5, 
− 748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1976, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 973/6, 
− 748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1978, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 980/5, 
− vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  
v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, ze svěření městskému obvodu  Slezská 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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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 22 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Kun čičky, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05734/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00464/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci, včetně součástí a příslušenství, 
v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 
městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

− pozemek parc. č. 897/1, včetně asfaltové a betonové plochy, zámkové dlažby, rigolu, 
dešťové a splaškové kanalizace, oplocení, vrat a okrasných dřevin 

− pozemek parc. č. 897/2 
− pozemek parc. č. 897/3, jehož součástí je stavba č. p. 611 
− pozemek parc. č. 897/4, včetně žumpy 
− pozemek parc. č. 897/5, včetně asfaltové plochy 
− pozemek parc. č. 897/6, včetně asfaltové plochy 

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: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 23 
Návrh prodat objekt „TESKO barák” v k. ú. Hrušov, o bec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05735/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00459/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat nemovitou věc včetně příslušenství, v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to: 

 
− objekt „TESKO barák” umístěný částečně na pozemku parc. č. 1246/62 a částečně 

na pozemku parc. č. 1246/63 (pozemky jsou ve vlastnictví třetí osoby) 
− plocha ze silničních panelů, přípojka vody, přípojka kanalizace a přípojka elektro 

(umístěné na pozemku parc. č. 1246/63 ve vlastnictví třetí osoby) 

obecně prospěšné společnosti 
Vzájemné soužití o.p.s., sídlo Bieblova 404/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 654 97 996, 
za sjednanou celkovou kuní cenu  ve výši 10,00 Kč 

a zároveň souhlasí s uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 24 
Návrh na zám ěr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Sokolská), návrh na zám ěr města darovat pozemek 
k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Boleslavova ) 
  
Usnesení číslo: 05736/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00453/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemky, a to 

− pozemek parc. č. 947/5 
− pozemek parc. č. 947/8 

 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat pozemek p. p. č. 186, včetně podzemních chodeb 
umístěných pod povrchem pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

do vlastnictví Moravskoslezského kraje, krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO 70890692, který se předá k hospodaření Základní škole, Ostrava - Mariánské Hory, 
Kararova 6, příspěvková organizace, se sídlem Karasova 300/6, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava 

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

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 25 
Návrh darovat a p řijmout darem pozemky v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
obec Ostrava, a návrh na uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
pro oprávn ěného statutární m ěsto Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05737/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00376/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

darovat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

− pozemek p. p. č. 1095/51 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Ostrava - Jih 
a 
− pozemek p. p. č. 1095/52 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih 

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava, 
zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, Ostrava 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

přijmout darem pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

− p. p. č. 1095/45 
− p. p. č. 1095/46 
− p. p. č. 1095/47 
− p. p. č. 1095/48 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, 
Ostrava, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu, která je přílohou č. 6 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
pro umístění: 
− kanalizace DN 400 a kanalizace DN 600 k pozemku p. p. č. 1095/52 - ostatní plocha, 

silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
− kanalizace DN 600 k pozemku p. p. č. 1095/51 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava, s vlastníkem: 

Moravskoslezský kraj,  se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava, IČO 708 90 692, 
zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, Ostrava, IČO 000 95 711 

za podmínky, že zastupitelstvo rozhodne o uzavření darovací smlouvy dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 41 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzem ního vedení p řípojky NN 0,4 kV 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
k pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05738/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV v pozemku: 

parc. č. 1884/2 - orná půda 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby „Ostrava, Závadova, Bednárek, NNk” 



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 věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc. č. 1884/2 - orná půda 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 44 
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva m ěsta č. 0284/ZM1418/5 
a návrh koupit nemo vité v ěci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava v rámci 
stavby „Kanalizace Hrušov” a „Rekonstrukce kanaliza ce 
ul. Muglinovská” 
  
Usnesení číslo: 05739/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00402/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout zrušit své usnesení č. 0284/ZM1418/5 ze dne 29.04.2015, 
které je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a to: 
− pozemek p. p. č. 25/3 
− pozemek p. p. č. 437/1 
 
oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
ve vlastnictví ASPET INVEST s.r.o., se sídlem Jana Šoupala 1597/3, Ostrava-Poruba, 
708 00, IČO: 26860848 
 
za kupní cenu v celkové výši 4.350.050,-Kč, z toho: 
− za pozemek parc. č. 25/3 částku 528.200,-Kč 
− za pozemek parc. č. 437/1 částku ve výši 3.821.850,-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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a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 
Statutární město Ostrava, odbor investiční připravuje v dané oblasti dvě investiční akce 
vodohospodářského charakteru (výstavbu kanalizace). Realizací staveb „Kanalizace 
Hrušov“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Muglinovská“ dojde k odvádění splaškových vod 
na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě - Přívoze, čímž se zamezí dnešnímu stavu, 
tj. vypouštění splašků do řeky Ostravice. Pro úspěšné ukončení přípravy (vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení) je zapotřebí uskutečnit výkup pozemků p. p. č. 437/1 a 25/3 
tak, aby byla zajištěna realizace čerpací stanice a příjezd k navržené čerpací stanici (ČS 2 
Muglinov), bez které není celá koncepce odkanalizování oblasti možná. 
Odchylka od ceny obvyklé směrem nad cenu obvyklou činí celkem částku ve výši        
480.050,- Kč, z toho u pozemku p. p. č. 25/3 částku ve výši 28.200,- Kč a u pozemku         
p. p. č. 437/1 částku ve výši 451.850,- Kč. 
Statutární město Ostrava již investovalo k 31.12.2016 do investičních akcí „Kanalizace 
Hrušov” cca 2.900.000,- Kč  a do „Rekonstrukce kanalizace ul. Muglinovská“ cca 530.000,-
Kč. 
V případě, že by nedošlo k uzavření kupní smlouvy, došlo by ke zmaření obou investičních 
projektů města. 
Celá věc se vyřizuje 8 let, kdy byly projednávány různé varianty, např. i směna, 
na kterou nakonec společnost nepřistoupila z finančních důvodů. Takto dohodnutá cena je 
jediná možná, za kterou je společnost ASPET-INVEST, s.r.o. ochotna tyto dva pozemky 
statutárnímu městu Ostrava prodat. 
Jiná právní cesta než cesta výkupu není možná i s ohledem na časovou náročnost, 
kdy statutární město Ostrava tyto pozemky potřebuje co nejdříve vzhledem k výše uvedeným 
rozpracovaným projektům. Výkup se tedy jeví jako nejhospodárnější řešení v současné době. 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 53 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Stará B ělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05740/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00462/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2864/19, trvalý travní porost, o výměře 245 m2, dle geometrického 
plánu  č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/17, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2864/19, trvalý travní porost, o výměře 165 m2, dle geometrického 
plánu  č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/36, trvalý travní porost 

od vlastníka 
Jxxxxx Nxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 451.000,00 Kč 

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

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2861, trvalý travní porost, o výměře 75 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/16, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2861, trvalý travní porost, o výměře 26 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/35, trvalý 
travní porost 

 



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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od podílových spoluvlastníků 
− Lxxxxx Kxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx (podíl 

ve výši 3/8) 
− Lxxxx Vxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (podíl 

ve výši 1/4) 
− Bxxxxxx Vxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx

(podíl ve výši 3/8) 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 111.100,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3/3 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout přijmout darem nemovitou věc v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 372, zahrada, o výměře 18 m2, dle geometrického plánu            č. 
3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 372/2 

od vlastníka 
Zxxxxx Kxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a uzavřít Darovací smlouvu dle přílohy č. 4/4 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2809/1, trvalý travní porost, o výměře 363 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/3, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2809/1, trvalý travní porost, o výměře 6 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/47, trvalý 
travní porost 

− část pozemku parc. č. 2809/1, trvalý travní porost, o výměře 168 m2 dle geometrického 
plánu č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/48, 
trvalý travní porost 
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od vlastníka 
Ing. Pxxx Kxxxxx, xxxx, rok narození xxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 537.000,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5/3 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2811, trvalý travní porost, o výměře 45 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/25, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2811, trvalý travní porost, o výměře 11 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/49, trvalý 
travní porost 

− část pozemku parc. č. 2812, trvalý travní porost, o výměře 27 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/26, ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2812, trvalý travní porost, o výměře 11 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/50, trvalý 
travní porost 

od vlastníka 
Mxxx Vxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za cenu obvyklou v celkové výši 30.080,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6/3 předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2813, trvalý travní porost, o výměře 72 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/27, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2813, trvalý travní porost, o výměře 23 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/51, trvalý 
travní porost 
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od podílových spoluvlastníků 
− Axxxx Zxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 
− Kxxxxxx Zxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 104.500,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7/3 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2809/3, trvalý travní porost, o výměře 18 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/24, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2809/3, trvalý travní porost, o výměře 2 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/46, trvalý 
travní porost 

od vlastníka 
Mxxxxxx Sxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 20.000,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8/3 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2837, trvalý travní porost, o výměře 254 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/19, ost. 
plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2837, trvalý travní porost, o výměře 200 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/39, trvalý travní porost 
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od vlastníka 
Jxxxx Cxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za obvyklou kupní cenu v celkové výši 145.280,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 9/3 předloženého materiálu 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2809/2, trvalý travní porost, o výměře 65 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/23, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2809/2, trvalý travní porost, o výměře 39 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/43, trvalý travní porost 

− část pozemku parc. č. 2809/2, trvalý travní porost, o výměře 5 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/45, trvalý 
travní porost 

od podílových spoluvlastníků 
− Jxxxx Hxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na každém z uvedených pozemků) 
− Lxxxxx Oxxxxxxx, rok narození xxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na každém z uvedených pozemků) 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 98.100,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 10/3 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
10) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) až 9) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 2 
Návrh na uzav ření Dohody o ukon čení smluvního vztahu se spole čností 
Tebodin Czech Republic, spol. s r.o. pro stavbu „Cy klostezka Statek, 
Mostní“ z d ůvodu ukon čení projektu 
  
Usnesení číslo: 05741/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu se společností Tebodin Czech Republic, 
spol. s r.o. se sídlem Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha 8, IČO: 44264186, založeného 
smlouvou o dílo a smlouvou mandátní č. 1429/2012/OI/LPO ze dne 21.05.2012 pro stavbu 
„Cyklostezka Statek, Mostní“ z důvodu ukončení projektu realizace stavby dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o z řízení služebnosti” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce kanalizace ul. Sadová 19-1 9a” 
  
Usnesení číslo: 05742/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 
kanalizace ul. Sadová 19-19a” mezi vlastníky: 

Ing. Axxxxxx Axxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jxxxxxx Bxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mxxxxxx Gxxxx, Mxxxxxx Gxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ing. Ixxxx Gxxxxx, Hxxx Gxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ing. Mxxxxx Mxxxxxxx, Rxxxxxx Mxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Lxxxx Mxxxxx, Zxxx Mxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mudr. Bxxxx Mxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Vxxxxxx Oxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jxxxx Sxxxxxx, Mxxxxx Sxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jxxxxx Txxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ing. Mxxxx Vxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ing. Vxxxxxxxx Vxxxxxxx, CSc, Bxxxxxxxx Vxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc. č. 1043/2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 40 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo a smlouv ě příkazní 
č. 2770/2015/OI/ZFUN na vypracování projektových dokum entací, výkon 
inženýrské činnosti a na autorský dohled pro stavbu „Revit alizace 
knihovny na ulici Podroužkova, Ostrava- Poruba, rekonstrukce vnit řních 
prostor” 
  
Usnesení číslo: 05743/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02475/RM1418/36 ze dne 27.10.2015 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2770/2015/OI/ZFUN 
ze dne 06.11.2015 na vypracování projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti 
a na autorský dohled pro stavbu „Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova, Ostrava -
Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor”, se zhotovitelem (příkazníkem): 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 42 
Návrh Dohody o ukon čení smluvního vztahu na zpracování 
projektových dokumentací pro akci „Nám ěstí Ostrava - Jih, ve řejný 
prostor Ostrava - Hrabůvka, dopravní řešení ul. Horní” a „Nám ěstí 
Ostrava - Jih, ve řejný prostor Ostrava - Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 05744/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03134/RM1418/48 ze dne 2.2.2016 
k usnesení č. 11031/RM1014/OI/LPO ze dne 7.10.2014 
k usnesení č. 02678/RM1418/39 ze dne 24.11.2016 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu se společností SHB, akciová společnost 
založeného Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 0258/2016/OI/VZKÚ ze dne 08.02.2016 
na zpracování dokumentací na akci „Dopravní řešení ul. Horní v rámci akce Náměstí Ostrava-
Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu se společností PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. 
založeného Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č.2329/2014/OI/LPO ze dne 16.10.2014 
na zpracování dokumentací na akci „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka” 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
3) svěřuje 
  

dokumentace vedené na ORG 3129  „Dopravní řešení ul. Horní v rámci akce Náměstí Ostrava-
Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka”  a  „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-
Hrabůvka” v hodnotě 2.690.940,00 Kč vč. DPH městskému obvodu Ostrava-Jih na základě 
jeho žádostí dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
provést odúčtování pořizovací hodnoty 2.690.940,00 Kč z evidence investičního odboru 
Magistrátu města Ostravy 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 43 
Návrh na uzav ření smlouvy o činnosti a umíst ění stavby v ochranném 
pásmu vodního díla zahrnuté do kapitálového rozpo čtu statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05745/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla 
č. 1920/D/NJ/2017” v souvislosti se stavbou „SPZ Mošnov – autobusové zastávky MOBIS, 
BEHR, část BEHR, parc. č. 813/70, 813/19, k. ú. Mošnov” mezi provozovatelem vodního díla 
vodovodu PVC DN 100, Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665 

a investorem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, která upravuje 
podmínky, za kterých je možné v ochranném pásmu vodovodu provést stavbu zábradlí 
na pozemku parc. č. 813/70 v kat. ú. Mošnov, obec Mošnov dle přílohy 2 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 50 
Návrh na uzav ření Smlouvy o předání projektových dokumentací 
a licencí a Smlouvy o p řevodu práv a povinností 
  
Usnesení číslo: 05746/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o převzetí práv a povinností ze správních rozhodnutí mezi: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
(jako převádějící) 

a 

Sportovním a rekreačním zařízením města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava 
- Poruba, IČO: 25385691 (jako nabyvatel) 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení licence mezi: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 OStrava, IČO: 00845451 (jako 
převádějící) 

a 

Sportovním a rekreačním zařízením města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava 
- Poruba (jako nabyvatel) 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
provést odúčtování pořizovacích nákladů z účtu investičního odboru ve výši 1 504 470,00 Kč 
za účelem bezúplatného převodu na obchodní společnost Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o, se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 25385691 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, 
Dr. Martínka (TDS+BOZP)”, po ř. č. 009/2017 
  
Usnesení číslo: 05747/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon 
odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a jeho následné aktualizace při realizaci stavby „Cyklotrasa P - průchodnost 
Starobní, Provaznická, Dr. Martínka“ v k. ú. Vítkovice a Hrabůvka, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 

Ing. Martin Prokop 
se sídlem: Vratimovská 553, 739 37 Václavovice 
IČO: 73204994 

za cenu nejvýše přípustnou 185.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 2 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
příkazní na realizaci akce „Rekonstrukce VO Kramolišo va”,ORG 4314, 
v městském obvod ě Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05748/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy 
na zajištění inženýrské činnosti pro realizaci  akce „Rekonstrukce VO Kramolišova”, 
v městském obvodu Slezská Ostrava,  ORG 4314, za cenu nejvýše přípustnou 220 000,- Kč 
bez DPH, se společností: ČECH - ENGINEERING, a.s., 702 00 Ostrava - Přívoz, 
Nádražní 545/166, IČO 25394983, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce sportovního areálu Porub a -
PD+AD+IČ”, po ř. č. 258/2016 
  
Usnesení číslo: 05749/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení 
a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu inženýrské 
činnosti a autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce sportovního areálu Poruba - I. etapa” 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

CHVÁLEK ATELIER s.r.o. 
se sídlem: Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 05725674 

za cenu nejvýše přípustnou 888.500,-- Kč bez DPH 
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RM_M 45 
Předchozí souhlas rady m ěsta k prodeji nemovitostí sv ěřených 
městskému obvodu a k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 05750/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k prodeji 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_M 46 
Návrh na rozhodnutí o vy řazení dlouhodobého nehmotného majetku 
  
Usnesení číslo: 05751/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z účetní evidence z účtu 019 a 041, ORJ 210 
z důvodu morální zastaralosti 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Urbanistická studie - Karolina”, po ř. č. 259/2016 
  
Usnesení číslo: 05752/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

− snižuje účelová rezerva ORJ 300 
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o částku 1 500 tis. Kč 

− zvyšují běžné výdaje ORJ 210 
na § 3635, pol. 5166, ÚZ 3636 o částku 1 500 tis. Kč 
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2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování 
urbanistické studie pro budoucí využití území nazývané „Karolina”, které se nachází 
jihovýchodně od historického jádra Moravské Ostravy v městském obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

CASUA, spol. s r.o. 
se sídlem: Běžecká 2407, 169 00 Praha 6 
IČO: 44846908 

za cenu nejvýše přípustnou 1.740.000,- Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 56 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 05753/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7, odst. (3) písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého 
materiálu za podmínky, že město Ostrava uhradí maximálně 50% z celkové kupní ceny,
maximálně však do výše 5.500.000,- Kč. Zbylá část kupní ceny bude hrazena z finančních 
prostředků městského obvodu Poruba 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330 položka 5347 ORJ 120 ÚZ 3500 org 605 o 5.500.000,- Kč 

snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409 položka 5901 ORJ 120 o 5.500.000,- Kč 

městský obvod Poruba 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 položka 4137 ÚZ 3500 org 605 o 5.500.000,- Kč 

Zvýší kapitálové výdaje na výkupy nemovitostí 

na § 3639 položka 61xx ÚZ 3500 o 5.500.000,- Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 27 
Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, p říspěvkové organizace 
na rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05754/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace na rok 2017 

  
2) ukládá 
  

řediteli Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace, zabezpečit úkoly stanovené 
v „Plánu činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, na rok 2017” 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.03.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 26 
Žádost o poskytnutí dotace z Fondu životního prost ředí města Ostravy 
na realizaci projektu „Ekologické mytí jízdních kol  Bike Wash cyklo 
myčkou” 
  
Usnesení číslo: 05755/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 00424/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelové dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
25.543.664 Kč právnické osobě Klub 3xTOP.cz, z. s., IČO: 03769640, se sídlem 
Na Peřeji 730/5, Stará Bělá, 724 00 Ostrava na realizaci projektu „Ekologické mytí jízdních kol 
Bike Wash cyklo myčkou” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 01.03.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 51 
Úprava rozpo čtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 05756/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 180 tis. Kč na akci „Oprava havarijního stavu toku 
Plesenka” 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

− běžné výdaje 
(B.1.) na ORJ 135, § 4349, org. 95000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 630 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5021 o 132 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 159 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 58 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5011 o 73 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5021 o 16 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 19 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 7 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 104107606, pol. 5011 o 38 tis. Kč   
                                                                                                pol. 5021 o 9 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 10 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 4 tis. Kč 
               ORJ 133, § 4349, org. 95000000, ÚZ 104513013, pol. 5137 o 32 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5137 o 4 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 104107606, pol. 5137 o 2 tis. Kč   
               ORJ 130, § 4349, org. 95000000, ÚZ 104513013, pol. 5137 o 39 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5139 o 9 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5137 o 5 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5139 o 1 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 104107606, pol. 5137 o 3 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5139 o 1 tis. Kč 
               ORJ 180, § 4349, org. 95000000, ÚZ 104513013, pol. 5132 o 17 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5164 o 51 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5169 o 583 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5175 o 9 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5192 o 9 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5132 o 2 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5164 o 6 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5169 o 69 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5175 o 1 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5192 o 1 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 104107606, pol. 5132 o 1 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5164 o 3 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5169 o 35 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5175 o 1 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5192 o 1 tis. Kč  
(B.2.) na ORJ 135, § 4349, org. 94000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 2 195 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 549 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 198 tis. Kč 
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                                                        ÚZ 104113013, pol. 5011 o 256 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 65 tis. Kč 
                                                                                    pol. 5032 o 24 tis. Kč                                 
                                                                      ÚZ 104107606, pol. 5011 o 129 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 33 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 12 tis. Kč 
                 ORJ 133, § 4349, org. 94000000, pol. 5137, ÚZ 104513013 o 145 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 104113013 o 17 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 104107606 o 9 tis. Kč 
                ORJ 130, § 4349, org. 94000000, ÚZ 104513013, pol. 5137 o 145 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5139 o 42 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5173 o 5 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 104113013, pol. 5137 o 17 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5139 o 5 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5173 o 1 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 104107606, pol. 5137 o 9 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5139 o 3 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5173 o 1 tis. Kč  
                 ORJ 180, § 4349, org. 94000000, ÚZ 104513013, pol. 5139 o 19 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5169 o 255 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5175 o 26 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 104113013, pol. 5139 o 3 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5169 o 30 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5175 o 3 tis. Kč 
                                                                         ÚZ 104107606, pol. 5139 o 2 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5169 o 15 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5175 o 2 tis. Kč    
(B.3.) na ORJ 135, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5021 o 91 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 23 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 9 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5021 o 11 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 3 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 1 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 104107601, pol. 5021 o 6 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 2 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 1 tis. Kč 
                ORJ 270, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 579 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 145 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 53 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 104113013, pol. 5011 o 69 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 18 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 7 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 104107601, pol. 5011 o 35 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5031 o 9 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5032 o 4 tis. Kč 
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               ORJ 180, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5132 o 26 tis. Kč    
                                                                                                pol. 5164 o 18 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5167 o 62 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5169 o 11 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5132 o 3 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5164 o 3 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5167 o 8 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5169 o 2 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 104107601, pol. 5132 o 2 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5164 o 2 tis. Kč        
                                                                                                 pol. 5167 o 4 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5169 o 1 tis. Kč  
               ORJ 180, § 4349, pol. 5909, org. 93000000, ÚZ 104513013 o 502 tis. Kč 
                                                                                       ÚZ 104113013 o 54 tis. Kč 
(C.1.) na ORJ 130, § 1014, org. 4271, pol. 5133 o 20 tis. Kč 
                                                              pol. 5167 o 117 tis. Kč 
                                                              pol. 5171 o 50 tis. Kč  
(C.4.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5137 o 320 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 940 tis. Kč 
(C.5.) na ORJ 140, § 3299, org. 85000001, ÚZ 103133063, pol. 5175 o 2 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5164 o 3 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5139 o 3 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5167 o 10 tis. Kč 
                                                                     ÚZ 103103639, pol. 5175 o 1 tis.  Kč 
                                                                                               pol. 5139 o 2 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5164 o 2 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5167 o 5 tis. Kč    
                                                                     ÚZ 103533063, pol. 5175 o 12 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5164 o 26 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5139 o 26 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5167 o 85 tis. Kč  

− kapitálové výdaje 
na § 3322, pol. 6121, ORJ 230, org. 8211 o 1 404 tis. Kč (C.3.) 
na § 3639, pol. 6121, ORJ 136 o 523 tis. Kč (C.5.) 
na § 5311, pol. 6123, ORJ 270 o 2 600 tis. Kč (C.6.) 

− převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 524 o 180 tis. Kč (C.2.) 
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z v y š u j e  

− financování 
(B.1.) na pol. 8115, ÚZ 104513013 o 1 728 tis. Kč 
                                ÚZ 104113013 o 204 tis. Kč 
(B.2.) na pol. 8115, ÚZ 104513013 o 3 579 tis. Kč 
                                ÚZ 104113013 o 421 tis. Kč 
(B.3.) na pol. 8115, ÚZ 104513013 o 1 519 tis. Kč 
                                ÚZ 104113013 o 179 tis. Kč 

s n i ž u j í 

− běžné výdaje 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606 o 108 tis. Kč (B.1.) 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606 o 215 tis. Kč (B.2.) 
na § 4349, pol. 5909 ÚZ 7601 o 66 tis. Kč (B.3.) 
(C.1.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5139, org. 4271 o 187 tis. Kč 
(C.4.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5137 o 320 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 940 tis. Kč 
na § 5311, pol. 5169, ORJ 270 o 2 600 tis. Kč (C.6.) 

− kapitálové výdaje 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 180 tis. Kč (C.2.) 

                                          ORJ 230, org. 8064 o 1 404 tis. Kč (C.3.) 

s n i ž u j e  účelová rezerva odboru strategického rozvoje 
(C.5.) na ORJ 300, § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 523 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5901, org. 85000000 o 177 tis. Kč 

městský obvod Plesná (C.2.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 524 o 180 tis. Kč 
− zvýší běžné výdaje na opravu havarijního stavu toku Plesenka 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 180 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 19 
Návrh na zm ěnu složení pracovní skupiny Cyklo Aktiv 
  
Usnesení číslo: 05757/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 03827/RM1418/57 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

změnu ve složení pracovní skupiny Cyklo Aktiv dle důvodové zprávy předloženého materiálu   

  
 

RM_M 20 
Návrh smlouvy o poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace Ostravské 
organizaci vozí čkářů, spolku, na zabezpe čení alternativní dopravy 
imobilních ob čanů 
  
Usnesení číslo: 05758/RM1418/83 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 00435/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 390 tis. Kč, Ostravské organizaci vozíčkářů, 
spolku, IČ: 66933579, se sídlem: Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
na zabezpečení alternativní dopravy imobilních občanů, 

b) o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 01.03.2017
 vedoucí odboru dopravy 
  
 


