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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 28.02.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05830/RM1418/85 RM_M 0 Schválení programu 85. schůze rady města konané 

dne 28.02.2017 

35 

05831/RM1418/85 RM_MZP 1 Odvolání z funkce ředitele Domova Korýtko, 

příspěvková organizace, IČO: 70631867                   

Mgr. Mgr. Marka Kyjovského 

86 

05832/RM1418/85 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, 

s.r.o. 

45 

05833/RM1418/85 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

45 

05834/RM1418/85 RM_M 37 Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

1479/2016/OI/VZKÚ 

05 

05835/RM1418/85 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

45 

05836/RM1418/85 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

05837/RM1418/85 RM_M 24 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Marka 

Pokorného, ředitele příspěvkové organizace 

PLATO Ostrava, do USA (New York) ve dnech 

26.01.–04.02.2017 

42 

05838/RM1418/85 RM_M 29 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti                   

o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 

pro projekt „Zeleň za Lunou“ 

50 

05840/RM1418/85 RM_M 23 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města,                   

do Polska (Katowice) dne 15.03.2017 

01 

05841/RM1418/85 RM_M 33 Prodloužení platnosti ochranné známky 

OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE                

u Úřadu průmyslového vlastnictví 

01 

05842/RM1418/85 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Hra k výročí města”, poř. č. 

1/2017 

01 

05843/RM1418/85 RM_M 27 ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání 

žádosti 

38 

05844/RM1418/85 RM_M 36 ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání 

projektových zámerů 

38 

05845/RM1418/85 RM_M 38 Vyhodnocení poznávacích cest pro novináře 2016 38 

05846/RM1418/85 RM_M 6 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů  do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

05847/RM1418/85 RM_M 35 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, 

Opavská 4472/76,708 00 Ostrava - Poruba, IČO 

706 31883 

41 
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05848/RM1418/85 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Prevence ohrožení rodiny                

ve městě Ostrava - socializačně-vzdělávací 

pobytové akce a semináře/besedy”, poř. č. 

171/2016 

86 

05849/RM1418/85 RM_M 47 Návrh na zrušení vyhlášeného výběrového řízení 

Programu na podporu rozvoje bilingvní                        

a cizojazyčné výuky v mateřských, základních            

a středních školách se sídlem na území SMO pro 

rok 2017 a 1. pol. roku 2018 a návrh na vyhlášení 

nového programu pro danou oblast 

91 

05850/RM1418/85 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí           

do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 

s fyzickou osobou 

08 

05851/RM1418/85 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí         

do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 

k části pozemku v k.ú. Muglinov, obec Ostrava            

s fyzickými osobami 

08 

05852/RM1418/85 RM_M 13 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti               

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro Dopravní podnik Ostrava a.s. 

08 

05853/RM1418/85 RM_M 14 Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního 

řadu v k. ú. Svinov, obec Ostrava, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě darovací s J.Š. a R.Š. 

a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti s vlastníky pozemků 

08 

05854/RM1418/85 RM_M 15 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy, navýšení hodnoty 

vodohospodářského majetku statutárního města 

Ostravy o realizované technické zhodnocení                

a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 

08 

05855/RM1418/85 RM_M 16 Návrh na záměr města pronajmout část nemovité 

věci formou změny smlouvy, k.ú. Kunčičky, obec 

Ostrava 

08 

05856/RM1418/85 RM_M 17 Návrh záměru města pronajmout/nepronajmout 

část pozemku v k.ú. Radvanice 

08 

05857/RM1418/85 RM_M 18 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 

pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

08 

05858/RM1418/85 RM_M 19 Návrh nevyhovět žádosti fyzické osoby - pozemek 

p.p.č. 59/10, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

05859/RM1418/85 RM_M 21 Informace o provedených stavebních úpravách 

nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava (areál 

Městské nemocnice Ostrava) 
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05860/RM1418/85 RM_M 22 Plán oprav v domech Zapletalova č. 1947/1, 

1937/3, 1938/5 a 1939/7, Slezská Ostrava, kde 

správu zajišťuje Stavební bytové družstvo Nová 

huť a požadavek na zvýšení nájmu a převod              

na účet SMO 

08 

05861/RM1418/85 RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním stavby 

“Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce           

a cyklisty - ul. Muglinovská, SO 401-SSZ č. 4088 

Muglinovská x Keramická” na pozemcích                 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

05862/RM1418/85 RM_M 43 Žádost o odložení termínu opuštění bytu č. 2            

na ul. Žofínská 1390/13, Ostrava - Moravská 

Ostrava, uživatele bytu pana P.F. 

08 

05863/RM1418/85 RM_M 45 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě         

o využívání sportoviště 

08 

05864/RM1418/85 RM_M 50 Území Karolina - převod územní dokumentace             

a územního rozhodnutí 

08 

05865/RM1418/85 RM_M 1 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu, smluv o budoucí služebnosti inženýrské 

sítě a dodatku ke smlouvě v souvislosti se 

stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

05866/RM1418/85 RM_M 2 Návrh na uzavření objednávky na rozdělení 

projektové dokumentace pro provedení stavby 

“Cyklostezka Hornopolní, Varenská, Hollarova” 

05 

05867/RM1418/85 RM_M 5 Návrh Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

výkon činnosti koordinátora BOZP včetně 

zpracování plánu BOZP pro stavbu „Rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu ul. Frankova- 1. část“ 

O5 

05868/RM1418/85 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Přestupní uzel Hulváky - tram. 

zastávky a křižovatka 28. října x Železárenská x S. 

Tůmy (PD+AD+IČ)”, poř. č. 252/2016 

05 

05869/RM1418/85 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Českobratrská 

(pasportizace a monitoring), poř. č. 18/2017 

5 

05870/RM1418/85 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova”, poř. 

č. 200/2016 

05 

05871/RM1418/85 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Výstavba vodovodu a 

kanalizace v ulici Rajská (PD+AD)”, poř. č. 

229/2016 

05 

05872/RM1418/85 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Areál ZOO - energie 

(TDS+BOZP)”, poř. č. 254/2016 

05 

05873/RM1418/85 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Cyklotrasa Y - Průmyslová, 

Baarova”, poř. č. 212/2016 

05 

05874/RM1418/85 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Českobratrská 

(vodovod, kanalizace, komunikace)”, poř. č. 

178/2016 

05 
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05875/RM1418/85 RM_M 3 Souhlas se změnou na nemovitých věcech nad          

40 tis. Kč v Zoologické zahradě Ostrava, 

příspěvkové organizaci 

80 

05876/RM1418/85 RM_M 8 Stanovisko statutárního města Ostravy k návrhu 

na redukci stávající plochy zvláštního dobývacího 

prostoru Paskov I 

80 

05877/RM1418/85 RM_M 9 Poskytnutí účelového investičního                                

a neinvestičního příspěvku z Fondu životního 

prostředí města Ostravy Domovu pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 

organizace na realizaci dokončení revitalizace 

zahrady dle projektu „Doplňkové úpravy zahrady 

Domova pro seniory Kamenec“ 

80 

05878/RM1418/85 RM_M 10 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů              

z Fondu životního prostředí města Ostravy                  

na chemickou ochranu thujových porostů na 

Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě, tahové 

zkoušky 26 lip na ul. Kmetská, k. ú. Slezská 

Ostrava a realizaci projektu “Revitalizace zeleně 

na vybraných plochách městské části Ostrava-

Svinov - Park na náměstí Dr. Brauna” a změna 

charakteru části účelového neinvestičního 

transferu na realizaci projektu “Zahrada u 

mateřské školy ul. Stanislavského” 

80 

05879/RM1418/85 RM_M 31 Informace o stavu GISMO za rok 2016 a rozvoji 

GISMO na rok 2017 

83 

05880/RM1418/85 RM_M 32 Návrh na uzavření Licenční smlouvy o užití 

ZABAGED - výškopis mezi statutárním městem 

Ostrava a Českou republikou - Zeměměřickým 

úřadem, IČO: 6045 8500 

83 

05881/RM1418/85 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Pasport zeleně - IS”, poř. č. 

2/2017 

83 

05882/RM1418/85 RM_M 30 Návrh na uzavření Smlouvy o účtu pro dosud 

nevzniklou právnickou osobu s Českou 

spořitelnou, a.s. - Opravy a údržba komunikací 

Ostrava, s.r.o. 

07 

05883/RM1418/85 RM_M 34 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

05884/RM1418/85 RM_M 28 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám                

o závazku veřejné služby k zajištění dopravní 

obslužnosti na území Integrovaného dopravního 

systému Moravskoslezského kraje ODIS                   

a k zajištění dopravní obslužnosti na území 

statutárního města Ostravy 

 

 

 

 

 

09 
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05885/RM1418/85 RM_M 49 Dopis primátora statutárního města Ostrava              

na ministra dopravy a generálního ředitele ŘSD           

s požadavkem na zrušení nadlimitní veřejné 

zakázky na služby pod názvem :”Zajištění zimní   

a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic          

I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 14 

Moravskoslezská” 

09 

05886/RM1418/85 RM_M 46 Stížnost stěžovatelky 28 

05887/RM1418/85 RM_M 7 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

prosinec 2016 

28 

05888/RM1418/85 RM_M 4 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

05889/RM1418/85 RM_M 39 Návrh dodatku č. 1 ke “Smlouvě o reklamním 

partnerství” 

84 

05890/RM1418/85 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Pasportizace objektů Výstaviště 

Černá louka”, poř. č. 13/2017 

84 

05891/RM1418/85 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Výměna odvodňovacího žlabu”, 

poř. č. 16/2017 

84 

05892/RM1418/85 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Výměna VZT obřadní síně a 

kondenzačních jednotek v prostorách MMO”, poř. 

č. 243/2016 

84 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 41 Příprava a podání žádosti o dotaci pro projekt 

“Bytové domy Fr. Formana 47, 49” v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

50 

  RM_M 40 Ověřovací studie (pilotní projekt) ve vybraných 

školských zařízeních pro zjištění míry podílu 

biologicky rozložitelných odpadů z přípravy jídel 

z kuchyní a stravoven a pro zjištění možnosti 

podpory statutárního města Ostravy pro jejich 

omezování 

80 

  RM_M 25 Návrh na nesvěření pozemku 1913/2 v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava, městskému obvodu Svinov 

08 

  RM_M 42 Příprava a podání žádosti o dotaci pro projekt 

“Bytové domy Fr. Formana 51, 53” v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

50 

  RM_M 48 Návrh koupit nemovitou věc na ul. Stodolní, návrh 

odejmout pozemky (vše k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava) 

08 

  RM_M 20 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků a 

pronajmout část pozemku v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

  RM_M 44 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitosti svěřené městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

89 
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RM_M 0 
Schválení programu 85. schůze rady města konané dne 28.02.2017 
  
Usnesení číslo: 05830/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 85. schůze rady města konané dne 28.02.2017 

  

 
RM_MZP 1 
Odvolání z funkce ředitele Domova Korýtko, příspěvková organizace, 
IČO: 70631867 Mgr. Mgr. MXXXX KXXXXXX 
  
Usnesení číslo: 05831/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
Mgr. Mgr. MXXX KXXXXX z funkce ředitele Domova Korýtko, příspěvková organizace, 

IČO: 70631867 s účinností ode dne následujícího po doručení odvolání 

  

2) jmenuje 

  
Mgr. Bc. VXXXX CXXXX, Dis. do funkce ředitele Domova Korýtko, příspěvková 

organizace, IČO: 70631867, s účinností ode dne následujícího po ukončení výkonu funkce dle 

bodu 1) tohoto usnesení, do doby jmenování nového ředitele Domova Korýtko, příspěvkové 

organizace 

  

3) stanovuje 

  
Mgr. Bc. VXXXXXX CXXXXXXXX plat dle předloženého návrhu 

                                                                                                                                          

4) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

připravit návrh na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele Domova Korýtko, 

příspěvková organizace, IČO: 70631867 
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                                                                                                                                         T: 31.03.2017 

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05832/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem 
Náměstí SNP 1, Ostrava-Jih, PSČ 700 30, IČO 479 73 145, 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 Dům kultury Akord Ostrava-

Zábřeh, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2017 společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti Dům 

kultury Akord Ostrava-Zábřeh, 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 Dům kultury Akord 

Ostrava-Zábřeh, s.r.o. a jednatelkou společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
jednatelce společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Mgr. Bc. Darina Daňková, T: 30.06.2018 

 jednatelka 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05833/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2017 společnosti DK POKLAD, 

s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2017 společnosti DK POKLAD, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
jednatelce společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Darina Daňková, T: 30.06.2018 

 jednatelka společnosti 

  
 

RM_M 37 
Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1479/2016/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 05834/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03879/RM1418/58 ze dne 10.5.2016 
k usnesení č. 0473/RM1418/68 ze dne 13.9.2016 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1479/2016/OI/VZKÚ “Rekonstrukce                       

a modernizace domu kultury Poklad” se zhotovitelem: 

”Společnost STAMONT - VÍTKOVICE REVMONT, DK Poklad” 

jehož účastníci jsou: 

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. (vedoucí společník společnosti), se sídlem: 

Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00  Ostrava, IČO: 64617874 

a 

VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s., se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Ruská 

2887/101, PSČ 70602, IČO: 05546711 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05835/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 
124/2556, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 709 24, IČO 471 51 595, jejímž jediným 
akcionářem 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 Dům kultury města Ostravy, a.s. 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
podnikatelský plán pro rok 2017 společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti Dům 

kultury města Ostravy, a.s. pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 

Ostravy, a.s. a členem představenstva dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 

Ostravy, a.s. a členem představenstva dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 

Ostravy, a.s. a členem představenstva dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

7) se seznámila 

  
se závěry z jednání dozorčí rady Domu kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 

5 předloženého materiálu 

  

8) ukládá 

  
představenstvu společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Vogl, T: 30.06.2018 

 předseda představenstva 

  
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05836/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 
1266/25, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO 253 96 544, jejímž jediným 
akcionářem 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 Ostravské komunikace, a.s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2017 společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Ostravské komunikace, a.s. pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, 

a.s. a předsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, 

a.s. a místopředsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, 

a.s. a členem představenstva společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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7) ukládá 

  
představenstvu společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Lyčka, T: 30.06.2018 

 předseda představenstva společnosti 

  
 

RM_M 24 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Marka Pokorného, ředitele 
příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do USA (New York) ve dnech 
26.01.–04.02.2017 
  
Usnesení číslo: 05837/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 05590/RM1418/81 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace 

PLATO Ostrava, do USA (New York) ve dnech 26.01.–04.02.2017 

  

 
RM_M 29 
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí pro projekt „Zeleň za Lunou“ 
  
Usnesení číslo: 05838/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Zeleň za Lunou” ke spolufinancování z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Zeleň za Lunou” v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci                

a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy            

v rámci Operačního programu Životní prostředí, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.03.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.10.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 23 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, 
člena rady města, do Polska (Katowice) dne 15.03.2017 
  
Usnesení číslo: 05840/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, 

do Polska (Katowice) dne 15.03.2017 za účelem pracovního jednání v partnerském městě 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 04.04.2017 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 33 
Prodloužení platnosti ochranné známky OSTRAVA METROPOLITAN 
MAGAZINE u Úřadu průmyslového vlastnictví 
  
Usnesení číslo: 05841/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem podat žádost o prodloužení platnosti ochranné známky OSTRAVA 

METROPOLITAN MAGAZINE v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem 

průmyslového vlastnictví, se sídlem  Antonína Čermáka 2a, 160 68  Praha 6, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu žádosti dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 28.03.2017 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Hra k výročí města”, poř. č. 1/2017 
  
Usnesení číslo: 05842/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na  vytvoření a realizaci celoměstské zábavně-

vzdělávací hry v rámci 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

SILVER B.C., společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Dvořákova 1041/15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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IČO: 47683848 

za cenu nejvýše přípustnou 899.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 27 
ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání žádosti 
  
Usnesení číslo: 05843/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy “Předaplikační výzkum” k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 ITI 

ostravské aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné               

a vývojové činnosti” ve vazbě na  výzvu č. 48 Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV) “Předaplikační výzkum pro ITI” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit výzvu “Předaplikační výzkum” k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 

ITI ostravské aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné                 

a vývojové činnosti” ve vazbě na  výzvu č. 48 Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV) “Předaplikační výzkum pro ITI” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 36 
ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 05844/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy pro vyhlášení 5. výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.1 ITI 

ostravské aglomerace “Výstavba a modernizace infrastruktury pro rozvoj udržitelné mobility” 

ve vazbě na výzvu č. 50 Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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(IROP) “Udržitelná doprava - integrované projekty ITI” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit 5. výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.1 ITI ostravské 

aglomerace “Výstavba a modernizace infrastruktury pro rozvoj udržitelné mobility” ve vazbě 

na výzvu č. 50 Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 

“Udržitelná doprava - integrované projekty ITI” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 38 
Vyhodnocení poznávacích cest pro novináře 2016 
  
Usnesení číslo: 05845/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
vyhodnocení organizace poznávacích cest pro novináře za rok 2016 

  

 
RM_M 6 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162 
  
Usnesení číslo: 05846/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
40 

  
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 

darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 35 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 
4472/76,708 00 Ostrava - Poruba, IČO 706 31883 
  
Usnesení číslo: 05847/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 

organizace, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 706 31883 v celkové 

pořizovací hodnotě 787 185,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu : 

předsedkyně: Mgr. Jitka Ulrichová - vedoucí provozu 

členové:         Pavlína Czichonová - MTZ referent 

                       Marek Schindler - údržba 

                       Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedkyni komise 

vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jitka Ulrichová, T: 14.03.2017 

 vedoucí provozu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 19/65  

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - 
socializačně-vzdělávací pobytové akce a semináře/besedy”, poř. č. 
171/2016 
  
Usnesení číslo: 05848/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek k veřejné 

zakázce malého rozsahu “Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - socializačně-vzdělávací 

pobytové akce a semináře/besedy”, poř. č. 171/2016 ve složení: 

členové: 

Mgr. Kamila Návratová - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Ing. Miroslava Sasínová - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci: 

Mgr. Markéta Héglová - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Bc. Jiřina Slívová - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Ing. Petra Macháčková - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  

 
RM_M 47 
Návrh na zrušení vyhlášeného výběrového řízení Programu na podporu 
rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních                     
a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 
2018 a návrh na vyhlášení nového programu pro danou oblast 
  
Usnesení číslo: 05849/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 00580/17 
k usnesení č. 1247/ZM1418/19 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

zrušit své usnesení č. 1247/ZM1418/19 ze dne 14.09.2016 v plném rozsahu dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

 

a) schválit Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, 

základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro rok 2017           

a 1. pol. roku 2018  dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení dle Přílohy č. 2  předloženého materiálu            

a rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, 

základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro rok 2017          

a 1. pol. roku 2018 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit zapracování částky ve výši 3 880 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2018 - na podporu 

rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v 1. pol. roku 2018 v souladu s programem uvedeným            

v bodě 2) tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení na jeho jednání dne 

01.03.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku                        
ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě             
o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 
osobou 
  
Usnesení číslo: 05850/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a plynovodní přípojky do části 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 495/1 - ostatní plocha, silnice, 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro: 

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

v rámci stavby “Novostavba RD na p. p. č. 399/40, k. ú. Heřmanice” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a plynovodní přípojky k části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 495/1 - ostatní plocha, silnice, 

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

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava p.p.č. 

495/1, - ost. plocha - silnice o celkové výměře 10,70 m
2
, a to část označená v situačním snímku 

jako “A” o výměře 6,60 m
2
, část označená v situačním snímku jako “B” o výměře    3,50 m

2
            

a část označená v situačním snímku jako “C” o výměře 0,60 m
2
 v k.ú. Heřmanice, obec 

Ostrava (ul. Koněvova) 

s 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

za účelem vybudování kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a plynovodní přípojky                  

v rámci realizace stavby “Novostavba rodinného domu na p.p.č. 399/40, k.ú. Heřmanice”,             

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 963,- Kč/ročně, na dobu určitou, nejpozději však                 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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do  31. 12. 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku                         
ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě                 
o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy k části 
pozemku v k.ú. Muglinov, obec Ostrava s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 05851/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním plynovodní přípojky, vodovodní přípojky a kanalizační přípojky  do části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 114/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, pro: 

XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Přípojky plynu, vody a kanalizace pro budoucí novostavbu RD manželů 

RXXXXXXXXXXXXX na parc. č. 114/23, 114/6, 114/11” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby plynovodní přípojky, vodovodní přípojky a kanalizační přípojky k části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 114/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, s budoucími oprávněnými: 

XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava p.p.č. 

114/6, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 4,99 m
2
, a to část označená v situačním 

snímku jako “A” o výměře 0,62 m
2
, část označená v situačním snímku jako “B” o výměře    

1,32 m
2
 a část označená v situačním snímku jako “C” o výměře 3,05 m

2
 v k.ú. Muglinov, obec 

Ostrava 

s manžely 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a plynovodní 

přípojky v rámci realizace stavby “Přípojky plynu, vody a kanalizace pro budoucí novostavbu 

RD manželů RXXXXXXXXXX na parc.č. 114/23, 114/6, 114/11”, za nájemné ve výši                

90,- Kč/m2/rok, tj. 449,10 Kč ročně, na dobu určitou, nejpozději však do 31. 12. 2017, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti k pozemkům                  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Dopravní podnik Ostrava 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 05852/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování trakčních kabelů k částem pozemků: 

p. p. č. 519/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 519/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 519/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 553/71 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 553/72 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 553/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 553/88 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 553/89 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 553/90 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 553/91 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 24/65  

p. p. č. 553/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/13 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

p. p. č. 1005/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

p. p. č. 1005/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/45 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/46 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 1005/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/52 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1005/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/54 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

p. p. č. 1005/58 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/61 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 1005/62 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 1005/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1463/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1463/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování trakčních stožárů k částem pozemků: 

p. p. č. 553/72 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 553/89 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 553/90 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 553/91 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 553/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

p. p. č. 1005/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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

p. p. č. 1005/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/34 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 1005/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/36 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 1005/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

p. p. č. 1005/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/42 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 1005/45 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/46 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 1005/51 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/54 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 1005/61 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 1005/62 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 1005/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

a provozování trakčních stožárů k částem pozemků: 

p. p. č. 526/64 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 526/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 531/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 2997/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2998/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2998/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 2998/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 3000/1- ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 3000/2 - ostatní plocha, silnice, 

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

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



Statutární město Ostrava 
rada města 
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Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s J.Š. a R.Š.                
a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníky 
pozemků 
  
Usnesení číslo: 05853/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  přijetí budoucího daru 

vodovodního řadu PE 100 D 63 v předpokládané délce 54 m, který bude uložen v pozemcích 

dle přílohy č. 1A, 1B předloženého materiálu,  v k. ú. Svinov, obec Ostrava: 

-  parc. č. 1913/195 – orná půda, 

-  parc. č. 1913/87 – orná půda, 

-  parc. č. 1913/209 – orná půda, 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucími dárci 

Ing. JXX XXXXXX rok narození XXXXX 

RXXXXX ŠXXXXXXX, rok narození XXXXX 

oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Budoucí dar bude vybudován v rámci stavby “Výstavba RD v k. ú. Svinov, parc. č. 1913/195, 

parc. č. 1913/208, parc. č. 1913/ 209  - SO Vodovodní řad”. 

  

2) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE 100 D 63 k části pozemku: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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parc. č. 1913/87 - orná půda, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 

Ing. XXXXXXXX XXXXXX X XXX XXXXXXXvá, 

oba bydliště K XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXov, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

XXXXX XXXXXXXvá, 

bydliště K XXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

podíl ve výši 1/6, 

manželé 

XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXník, 

oba bydliště K XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXov, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

XXXXX XXXXel, 

bydliště XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXvice, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXX XXXXXXvá, 

bydliště K XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXov, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXX XXXXXXki, 

bydliště K XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXnov, 

podíl ve výši 1/6, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE 100 D 63 k části pozemku: 

parc. č. 1913/195 - orná půda, 
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v k. ú. Svinov, obec Ostrava,  

s vlastníkem: 

XXXXX XXXXca, 

bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXh, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE 100 D 63 k části pozemku: 

parc. č. 1913/209 - orná půda, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

XXXXXXXX XXXa, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvice, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXXX XXža, 

bydliště Na XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXov, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXX XXXXXXá, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

podíl ve výši 1/6, 

manželé 

XXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

XXXXXva, 

SJM podíl ve výši 1/3, 

XXXXX XXXXXvík, 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXva 
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podíl ve výši 1/6, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy, navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního 
města Ostravy o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu 
vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 05854/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského  majetku  statutárního  města Ostravy v celkové ceně 

 72.567.909,35 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000              

do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Splašková kanalizace DN 300, DN 250, v celkové délce  1 656,16 m včetně 54 kusů 

kanalizačních šachet a čerpací stanice odpadních vod typu AWALIFT 74/1U, umístěná                      

v betonové nádrži, jejíž součástí je rozvaděč s dálkovým přenosem dat, vodovodní přípojka DN 

32 délky 8 m, výtlačné potrubí DN 100 délky 31,2 m včetně kanalizační šachty. 

Vodohospodářské stavby jsou umístěny na pozemcích parc. č. 133, parc. č. 139, parc. č. 141, 

parc. č. 142, parc. č. 150, parc. č. 156/1, parc. č. 157/4, parc. č. 164/1, parc. č. 164/2, parc. č. 

164/3, parc. č. 164/4, parc. č. 169/2, parc. č. 184/1, parc. č. 185, parc. č. 190, parc. č. 193/3, 

parc. č. 194, parc. č. 197, parc. č. 198/1, parc. č. 198/2, parc. č. 198/3, parc. č. 199/1, parc. č. 

199/2, parc. č. 200/24, parc. č. 200/41, parc. č. 200/57, parc. č. 207/1, parc. č. 476/1, parc. č. 

476/2, parc. č. 654/30, parc. č. 893/1, parc. č. 893/2, parc. č. 907/1, parc. č. 937/1, parc. č. 

937/3, parc. č. 962/1, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava a parc. č. 362 v k. ú. Šenov u Ostravy, 

obec Šenov. Stavba byla kolaudována  kolaudačním  souhlasem č. 99/16/VH ze dne                        

19. 9. 2016   a vybudována  v rámci stavby ”Kanalizace Bartovice - 1. část”, ORG 7049,                     

v pořizovací ceně 22.484.593,44 Kč. 

- Jednotná kanalizace DN 300 v celkové délce 66,23 m včetně 2 kusů kanalizačních šachet, 

uložená  v pozemcích parc. č. 1043/2, parc. č. 1000, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 113/16/VH/K ze dne                            

26. 10. 2016 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace Sadová 19 - 19A”, ORG 

7310,  v pořizovací ceně 1.045.289,00 Kč 
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- Stoka RA  v celkové délce 2 362 m včetně 56 kusů kanalizačních šachet, uložená                          

v pozemcích parc. č. 1144/5, parc. č. 1144/2, parc. č. 1626/1, parc. č. 245/2, parc. č. 1614, parc. 

č. 1000/5, parc. č. 1000/7, parc. č. 1649/1, parc. č. 1648, parc. č. 1637/1, parc. č. 1060/10, parc. 

č. 1060/3, parc. č. 1625/1, parc. č. 1063/2, parc. č. 1063/1, vše v k.ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava, parc. č. 496/2, parc. č. 495/5, parc. č. 489/4, parc. č. 494/2, parc. č. 493/4, parc. č. 

491/4, parc. č. 490/6, parc. č. 491/5, parc. č. 493/5, parc. č. 2566, parc. č. 1323/3, parc. č. 

1326/1, parc. č. 1316/2, parc. č. 1316/1, vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č. 91/16/VH/K ze dne 10. 8. 2016 a vybudována v rámci 

stavby “Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová”, ORG 7094, v pořizovací ceně 

28.262.707,19 Kč. 

- Stoky DN 300, DN 400, celkové délky 133,61 m včetně 7 kusů kanalizačních šachet                         

a vodovodní řad DN 80 celkové délky 77,8 m včetně 2 kusů podzemních hydrantů, uložené            

v pozemcích parc. č. 3478/1, parc. č. 3479/3, parc. č. 4237, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 126/16/VH/K ze dne                           

21. 11. 2016 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na Kostelním 

náměstí v Moravské Ostravě”, ORG 7276, v pořizovací ceně 4.987.294,95 Kč. 

- Kanalizace splašková DN 300, DN 400, celkové délky 166,19 m včetně 7 kusů kanalizačních 

šachet  a vodovod PE D 160 celkové délky 238,57 m včetně 3 kusů podzemních hydrantů, 

uložené v pozemcích parc. č. 1119/3, parc. č. 1116/2, parc. č. 1114/3, parc. č. 1062, parc. č. 

1115/2, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

souhlasem č. 121/16/VH/K ze dne 16. 11. 2016 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu na ul. Na Bělidle v Moravské Ostravě”, ORG 7280, v pořizovací ceně 

4.487.794,95 Kč. 

- Kanalizace jednotná DN 300, DN 400, celkové délky 673,27 m včetně kanalizačních šachet       

a vodovod PE D 110, PE D 160 celkové délky 517,7 m včetně podzemních hydrantů, uložené  

v pozemcích parc. č. 3589/6, parc. č. 402/20, parc. č. 3550/1, parc. č. 3500, vše v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 

139/16/VH/K ze dne 9. 12. 2016 a vybudována v rámci stavby “ Rekonstrukce kanalizace             

a vodovodu ul. Nádražní II. etapa”, ORG 7340, v pořizovací ceně 10.473.671,31 Kč. 

- Kanalizace tlaková splašková z potrubí PE 100 D 90 celkové délky 123,62 m včetně 1 kusu 

kanalizační šachty, uložená v pozemcích parc. č. 481/1, parc. č. 481/2, parc. č. 521/1, vše             

 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 

131/16/VH  ze dne 28.11.2016 a vybudována v rámci stavby “Odkanalizování Heřmanic, část 

ulice K Maliňáku”, ORG 7299, v pořizovací ceně 783.758,51 Kč. 

II. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 42.800,- Kč, 

který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou ev. č. 2274/2016/MJ/ZFUN ze dne                  

1. 9. 2016  od společnosti Sensus Česká republika spol. s r.o., a to: 

- 10 ks vodoměrů, č. dokladu 120141152,  ze dne 26. 1. 2017, v pořizovací ceně 42.800,- Kč 
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2) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku, který má společnost Ostravské vodárny                   

a kanalizace a. s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení, v souladu s Koncesní 

smlouvou, a to: 

o celkovou částku 19.191.002,93 Kč 

u  stávajícího kanalizačního sběrače D o průměru 3200 mm, v úseku od vypínací komory Š0 na 

Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě - Přívoze po revizní šachtu Š1 v délce 100,80 m 

došlo k odstranění kameninových tvarovek ve spodní části průtočného profilu a sekundárního 

ostění. Byla provedena injektáž primárního ostění pryskyřicí a výplní s betonovou směsí. Do 

vnitřního prostoru sběrače bylo osazeno potrubí DN 2695. V prostoru šachty Š1 byla 

provedena výměna stropní desky s novým obvodovým betonovým věncem s výztuží, inv. č. 

majetku 158276, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, 

úsek Š0 - Š1“, v k. ú. Moravská Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 

o celkovou částku 1.927.208,00 Kč 

u čerpací stanice v Ostravě - Nové Vsi byla provedena demontáž stávajícího čerpadla včetně 

elektromotoru, potrubí a armatur. Byl osazen a namontován čerpací agregát včetně nerezového 

profilu, armatur a magneticko - indukčního průtokoměru. Proběhla instalace nového rozvodu 

silnoproudu a automatizovaného systému řízení. Došlo k opravě základu pod čerpadlo včetně 

osazení dlažby, inv. č. majetku 87805, 99715, 100548, 130135, 158289, 158294, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby “Rekonstrukce čerpací stanice ÚV Nová 

Ves M1”, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. 

  

3) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit: 

Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Jednotná kanalizace na ul. Repinova, ul. Maroldova, DN 400, DN 300, celkové délky             

209,37 m  včetně 7 kusů kanalizačních šachet a vodovodní řad DN 200, DN 150, celkové délky 

209,37 m. Vodohospodářské stavby jsou uloženy v pozemcích parc. č. 3550/5, parc. č. 

1581/11, EN 1581/14 díl 1, parc. č. 3538/2, vše v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 145/16/VH/K ze dne                         

15. 12. 2016. 
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Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo směnnou smlouvou ev. č. 1304/2016/MJ ze dne                        

3. 5. 2016 od spol. VÍTKOVICE, a. s., a to: 

- kanalizaci DN 1000 celkové délky 430 m včetně 7 kusů kanalizačních šachet, uloženou v 

pozemcích parc. č. 3636/2, parc. č. 3640/6, parc. č. 2975/7, parc. č. 2643/1, vše v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava.  

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 02.03.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci formou změny 
smlouvy, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05855/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovité věci v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, a to: 

parc. č. 897/1, ost. plocha, ost. komunikace 

parc. č. 897/2, zast. plocha a nádvoří 

parc. č. 897/3, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 611 

parc. č. 897/4, zast. plocha a nádvoří, společný dvůr 

parc. č. 897/5, ost. plocha, jiná plocha 

parc. č. 897/6, ost. plocha, jiná plocha, 

a to formou změny Nájemní smlouvy ze dne 29. 7. 2016, a to tak, že se: 

- prodlužuje doba nájmu z doby “do 31. 12. 2031” na dobu “do 31. 12. 2041” 

- upravuje výše nájemného z “ ve výši 12.000,00 Kč/rok na “ ve výši 579.384,00 Kč/rok” 

- mění způsob úhrady nájemného formou zápočtu vynaložených investic nájemce na stavební 

úpravy v předmětu nájmu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 17 
Návrh záměru města pronajmout/nepronajmout část pozemku v k.ú. 
Radvanice 
  
Usnesení číslo: 05856/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města nepronajmout část pozemku parc.č. 3265/14, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, 373 m2, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků v k. ú. Muglinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05857/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava, a to: 

- p. p. č. 382/85 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 0,9 m2 

- p. p. č. 382/87 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3,8 m2 

s XXXXXXX XXXXXXXX, bydliště XX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXX XXXXXXX 

za účelem vybudování 3 vodovodních přípojek a 3 tubusových vodoměrných šachet v rámci 

staveb “Vodovodní přípojka pro zahradu C v k. ú. Muglinov, ul Sodná parc. č. 382/105”               

a “Vodovodní přípojky pro zahradu A, B v k. ú. Muglinov, ul. Sodná parc. č. 382/105” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 423 Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy  a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch nájemce jako oprávněného, 

nejpozději však 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Návrh nevyhovět žádosti fyzické osoby - pozemek p.p.č. 59/10, k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05858/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00612/17 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, týkající se pozemku p.p.č. 59/10, k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava 

a doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Informace o provedených stavebních úpravách nemovité věci v k. ú. 
Moravská Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 05859/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

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

728 80 Ostrava, IČO: 00635162, ze dne 16. 12. 2016, jakožto vypůjčitele nemovité věci                    

ve vlastnictví statutárního města Ostravy na základě “Smlouvy o výpůjčce” ev. č. 

2348/2009/MJ ze dne 8. 9. 2009, ve znění dodatku č. 1 a 2, 

že provedla stavební úpravy nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to stavby 

bez čp/če, tech. vybavení (energoblok E1 a výměníková st. Varenská), která je součástí 

pozemku parc. č. 2379/4 zast. plocha a nádvoří, s náklady ve výši 2.271.267,00 Kč včetně 

DPH 
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RM_M 22 
Plán oprav v domech Zapletalova č. 1947/1, 1937/3, 1938/5 a 1939/7, 
Slezská Ostrava, kde správu zajišťuje Stavební bytové družstvo Nová 
huť a požadavek na zvýšení nájmu a převod na účet SMO 
  
Usnesení číslo: 05860/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem plánu oprav Stavebního bytového družstva Nová huť na rok 2017 pro bytové domy 

na ul. Zapletalova č. 1947/1, 1937/3, 1938/5 a 1939/7, Ostrava - Slezská Ostrava 

  

2) požaduje 

  
po správci bytových domů, Stavební bytové družstvo Nová huť, vybírat nájemné ve všech 

bytech a garážových stáních v maximální výši věcně usměrňovaného nájemného, a to                     

za měsíc u bytového domu na ul. Zapletalova č. 1947/1 ve výši 59,06 Kč/m2 podlahové 

plochy a u bytových domů na ul. Zapletalova č. 1937/3, 1938/5 a 1939/7 ve výši 65,46 Kč/m2 

podlahové plochy a z toho vybraného nájmu převádět 3/4 na účet SMO
 

  

3) souhlasí 

  
se zněním dopisu Stavebnímu bytovému družstvu Nová huť 

  

 
RM_M 26 
Návrh na souhlas s umístěním stavby “Rekonstrukce chodníků                     
na stezku pro chodce a cyklisty - ul. Muglinovská, SO 401-SSZ č. 4088 
Muglinovská x Keramická” na pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05861/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby - ”Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a cyklisty - ul. 

Muglinovská, SO 401-SSZ č. 4088 Muglinovská x Keramická”  na  pozemcích  ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a to  p p.č. 438/3,  p.p.č. 438/4,  p.p.č. 438/5,  p.p.č. 23/22 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dle situačního snímku, který je přílohou č. 1/3 předloženého 

materiálu 

pro žadatele: 

Městský  obvod  Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Ostrava  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

- stavba musí být v koordinaci s připravovanou stavbou „Kanalizace Hrušov“, kterou 

projektuje společnost KONEKO s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava,  

- požadováno respektování veřejného osvětlení v obvodu staveniště 

  

 
RM_M 43 
Žádost o odložení termínu opuštění bytu č. 2 na ul. Žofínská 1390/13, 
Ostrava - Moravská Ostrava, uživatele bytu pana P.F. 
  
Usnesení číslo: 05862/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s odložením termínu, vyplývajícího z rozsudku Okresního soudu v Ostravě č. j. 57C 351/2014-

74 

ze dne 22. 4. 2016 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č. j. 11Co 373/2016-103 

ze dne 8. 11. 2016, na opuštění a vyklizení bytu č. 2 včetně ostatních společných prostor domu 

na ul. Žofínské 13/1390, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, podle požadavku uživatele bytu 

pana PXXXX FXXXXXX 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru majetkového 

zaslat žadateli panu PXXXX FXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX Ostrava - 

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX, nesouhlasné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 45 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o využívání sportoviště 
  
Usnesení číslo: 05863/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o využívání sportoviště mezi statutárním městem 

Ostrava 

a 

společností FC Baník Ostrava, a.s., 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

IČO: 64610128, 

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového  

rozhodoval o uzavření smluv o využívání sportoviště na základě smlouvy o smlouvě budoucí        

o využívání sportoviště dle bodu 1) tohoto usnesení a v souladu s podmínkami 

specifikovanými ve smlouvě o smlouvě budoucí o využívání sportoviště 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o využívání sportoviště mezi statutárním městem Ostrava 

a 

společností FC Baník Ostrava, a.s., 

se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

IČO: 64610128, 

dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Území Karolina - převod územní dokumentace a územního rozhodnutí 
  
Usnesení číslo: 05864/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o převodu projektové dokumentace, postoupení oprávněních tvořící 

licenci a postoupení práv, povinností a užitků z územního rozhodnutí se společností Multi 

Veste Czech Republic 5, s.r.o., Identifikační číslo 27371344, se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 

Praha 1, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a o zaslání výzvy k uzavření smlouvy 

  

 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 1 
Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu, smluv o budoucí 
služebnosti inženýrské sítě a dodatku ke smlouvě v souvislosti                
se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05865/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace           

v ul. Jahodová” mezi vlastníkem XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX 

a investorem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena a provozována stavba kanalizace                   

na části pozemku parc. č. 1055/1 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti                     

se stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi vlastníky 

XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 160/1 v kat. ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu”                           

v souvislosti se stavbou “Propojení kanalizace v ulici U Stavisek na sběrač B v Ostravě - 

Radvanicích” mezi budoucím povinným RESIDOMO, s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská 

Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 702 00, IČO 05253268 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 843/1 v kat. ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy 

č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti                 

se stavbou “Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa” mezi vlastníky 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 1669/2 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti                

se stavbou “Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa” mezi vlastníkem 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 2047 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti                 

se stavbou “Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa” mezi vlastníkem 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 2047 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti                 

se stavbou “Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa” mezi vlastníkem 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 1995 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa” mezi vlastníkem ORC group 

s.r.o., se sídlem Větrov 249/12, Petřkovice, 725 29 Ostrava, IČO 25823582 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na částech pozemků parc. č. 1519/3 a parc. č. 1519/16 v kat. ú. Petřkovice              

u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti                  

se stavbou “Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa” mezi vlastníkem XXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 1730/9 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava dle přílohy č. 18  předloženého materiálu 

  

10) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce VO oblast Lumírova - Charvátská” mezi budoucím obtíženým Lesy České 

republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 

42196451 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č. 783 a parc. č. 789 v kat. ú. Výškovice  

u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

  

11) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti                  

se stavbou “Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa” mezi vlastníkem 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 1730/8 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava dle přílohy č. 22  předloženého materiálu 

  

12) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti                        

se stavbou “Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa” mezi vlastníkem 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na částech pozemků parc. č. 1654/4 a parc. č. 1654/6 v kat. ú. Petřkovice                 

u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 24  předloženého materiálu 

  

13) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti            

se stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi vlastníkem 

XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle kterých bude provedena 

stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 298 v kat. ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy 

č. 26 předloženého materiálu 

  

14) rozhodla 

  
uzavřít “Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 67/13, SMNPP18/496, 2776/2013/OI” v souvislosti 

se stavbou “Kanalizace Kunčice a Kunčičky - 2.část” mezi pronajímatelem Povodí Odry, státní 

podnik, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Varenská 3101/49, PSČ 701 26, IČO: 

70890021 

a nájemcem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451,  dle přílohy 27 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na uzavření objednávky na rozdělení projektové dokumentace 
pro provedení stavby “Cyklostezka Hornopolní, Varenská, Hollarova” 
  
Usnesení číslo: 05866/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
vystavit objednávku na zhotovitele CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., se sídlem Kafkova 1064/12, 

702 00 Moravská Ostrava, IČO: 05725674  na zpracování rozdělení projektové dokumentace 

pro provedení stavby “ Cyklostezka Hornopolní, Varenská, Hollarova”  za cenu 75 020,- Kč 

vč. DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru investičního 

k podpisu objednávky na zhotovitele CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., se sídlem Kafkova 1064/12, 

702 00 Moravská Ostrava ,IČO: 05725674  na zpracování rozdělení projektové dokumentace 

pro provedení stavby “ Cyklostezka Hornopolní, Varenská, Hollarova”  za cenu 75 020,- Kč 

vč. DPH 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík,  

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 5 
Návrh Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon činnosti 
koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP pro stavbu 
„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Frankova- 1. část“ 
  
Usnesení číslo: 05867/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně 

zpracování plánu BOZP pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Frankova-                    

1. část“ se zhotovitelem 

HALL Posting s.r.o. 

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 28595521 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Přestupní uzel Hulváky - tram. zastávky a křižovatka 
28. října x Železárenská x S. Tůmy (PD+AD+IČ)”, poř. č. 252/2016 
  
Usnesení číslo: 05868/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,           

o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektových dokumentací pro 

vydání územního rozhodnutí, projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení, 

projektových dokumentací pro provádění stavby a plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništích (dále jen “BOZP”), včetně výkonu inženýrské činnosti, autorského dozoru         

a zajištění funkce koordinátora BOZP, to vše pro každou stavbu zvlášť “Přestupní uzel 

Ostrava-Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky” a “Rekonstrukce křiž. ul. 28. října, sil. II/479 

s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě”, v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh - 

Hulváky, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Bc. Jan Ševčík DiS. - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph. D. - člen RM 

3. Ing Radek Březina - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

  

4) schvaluje 

  
účast zástupce Centra pro regionální rozvoj České republiky jako pozorovatele (bez práva 

hlasu) na jednání hodnotící komise k veřejné zakázce “Přestupní uzel Hulváky - tram. zastávky 

a křižovatka 28. října x Železárenská x S. Tůmy (PD+AD+IČ)” 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
6) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Českobratrská (pasportizace                   
a monitoring), poř. č. 18/2017 
  
Usnesení číslo: 05869/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

pasportizace a monitoringu objektů během realizace stavby “Rekonstrukce vodovodu                  
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a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku 

Nádražní - Sokolská třída, část 1. - ul. Českobratrská” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

INSET s.r.o. 

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3, Vinohrady 

IČO: 03579727 

za cenu nejvýše přípustnou 694.700,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, 
lokalita ul. Frankova”, poř. č. 200/2016 
  
Usnesení číslo: 05870/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 05271/RM1418/76 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby 

“Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova”, v k.ú. Proskovice, 

obec Ostrava, z důvodů uvedených v předloženém materiálu účastníky, kteří podali svou 

nabídku pod poř. č.: 

 7. KR OSTRAVA a.s.    

    se sídlem: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava     

    IČO: 25890981 

8. STASPO, spol.s r.o. 

    se sídlem: Těšínská 1148254, Radvanice, 716 00  Ostrava  

    IČO: 41035704 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace               

a vodovodu Proskovice, lokalita ul Frankova”, v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, s účastníkem, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 47/65  

který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00  Ostrava 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 11.233.865,67 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Rajská 
(PD+AD)”, poř. č. 229/2016 
  
Usnesení číslo: 05871/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a výkon autorského dozoru pro stavbu “Výstavba vodovodu                      

a kanalizace v ulici Rajská”, v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s dodavatelem: 

Ing. Renata Fuková 

se sídlem: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava-Krásné Pole 

IČO: 15497551 

za cenu nejvýše přípustnou 530.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Areál ZOO - energie (TDS+BOZP)”, poř. č. 254/2016 
  
Usnesení číslo: 05872/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen “BOZP”) včetně zpracování Plánu BOZP a jeho následné aktualizace při 
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realizaci stavby ”Areál ZOO - energie” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

KOFING a.s. 

se sídlem: Kirilovova 628, 739 21 Paskov 

IČO: 25826336 

za cenu nejvýše přípustnou 838.700,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova”, poř. č. 212/2016 
  
Usnesení číslo: 05873/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Cyklotrasa 

Y - Průmyslová, Baarova“ v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Lucie Kudelová - odbor strategického rozvoje 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 
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členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík- člen ZM 

3. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

6. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 

    

  

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec- náměstek primátora 

2. Rudolf Ficek - člen ZM 

3. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

4. Ing. Radek Muťka- odbor investiční 

5. Bc. Jan Hanáček- odbor investiční 

6. Ing. Lucie Kudelová - odbor strategického rozvoje 

  

4) schvaluje 

  
účast zástupce Centra pro regionální rozvoj České republiky jako pozorovatele (bez práva 

hlasu) na kterémkoliv jednání v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce “Cyklotrasa Y 

Průmyslová, Baarova” 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
6) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, 
kanalizace, komunikace)”, poř. č. 178/2016 
  
Usnesení číslo: 05874/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 05522/RM1418/79 
k usnesení č. 05659/RM1418/82 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona 

č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu     

a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku 

Nádražní – Sokolská třída, část 1. - ul. Českobratrská“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 7: 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 27.672.718,40 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 3 
Souhlas se změnou na nemovitých věcech nad 40 tis. Kč v Zoologické 
zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 05875/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s čl. IX, odst. 2, písm. b) Dodatku č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 

Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem 

Michálkovická 197, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, se změnami na nemovité věci, jejichž 

pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč, souvisejícími s instalací zastínění stropních světlíků                

v přednáškovém sále administrativní budovy dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 8 
Stanovisko statutárního města Ostravy k návrhu na redukci stávající 
plochy zvláštního dobývacího prostoru Paskov I 
  
Usnesení číslo: 05876/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

Paskov ve věci návrhu redukce stávající plochy zvláštního dobývacího prostoru Paskov I dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k navrhované redukci stávající plochy zvláštního dobývacího prostoru 

Paskov I 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

informovat žadatele o stanovisku rady města dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 10.03.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 9 
Poskytnutí účelového investičního a neinvestičního příspěvku z Fondu 
životního prostředí města Ostravy Domovu pro seniory Kamenec, 
Slezská Ostrava, příspěvková organizace na realizaci dokončení 
revitalizace zahrady dle projektu „Doplňkové úpravy zahrady Domova 
pro seniory Kamenec“ 
  
Usnesení číslo: 05877/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového investičního a neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí 

města Ostravy ve výši 451.465,68 Kč právnické osobě: Domov pro seniory Kamenec, Slezská 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00  

Ostrava-Slezská Ostrava na realizaci dokončení revitalizace zahrady dle projektu “Doplňkové 

úpravy zahrady Domova pro seniory Kamenec” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
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předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ............................................... o 453 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3745, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 41, ORJ 190 ................... o 292 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3745, pol. 6351, ÚZ 1030, ORG 41, ORJ 190 ................... o 161 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace - zvýšení investičního 

příspěvku ve výši 161 tis. Kč a zvýšení neinvestičního příspěvku ve výši 292 tis. Kč 

  

 
RM_M 10 
Poskytnutí účelových neinvestičních transferů z Fondu životního 
prostředí města Ostravy na chemickou ochranu thujových porostů                 
na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě, tahové zkoušky 26 lip na ul. 
Kmetská, k. ú. Slezská Ostrava a realizaci projektu “Revitalizace zeleně 
na vybraných plochách městské části Ostrava-Svinov - Park na náměstí 
Dr. Brauna” a změna charakteru části účelového neinvestičního 
transferu na realizaci projektu “Zahrada u mateřské školy ul. 
Stanislavského” 
  
Usnesení číslo: 05878/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
80 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy             

ve výši 90.000 Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na chemickou ochranu thujových 

porostů na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a za podmínek uvedených v příloze č. 6 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy  

ve výši 251.680 Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na tahové zkoušky 26 ks lip na ul. 

Kmetská, k. ú. Slezská Ostrava dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu           

a za podmínek uvedených v příloze č. 7 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy              

ve výši 573.273,60 Kč městskému obvodu Svinov na realizaci projektu “Revitalizace zeleně    

na vybraných plochách městské části Ostrava-Svinov - Park na náměstí Dr. Brauna” dle 

přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu a za podmínek uvedených v příloze č. 8 

předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o změně charakteru části účelového neinvestičního transferu na investiční, a to ve výši             

10.000 Kč na dokončení projektu “Zahrada u novostavby mateřské školy na ul. 

Stanislavského” dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u statutárního města Ostravy: 

- zvyšuje financování na ORJ 120 

pol. 8115, ÚZ 1030 ................................................................ o 916 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 503 .................. o 342 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 522 .................. o 564 tis. Kč 
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§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 622 .................... o 10 tis. Kč 

u městského obvodu Slezská Ostrava: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 503 .................................. o 342 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ..................................................... o 342 tis. Kč 

u městského obvodu Svinov: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 522 .................................. o 564 tis. Kč 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 622 .................................... o 10 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ..................................................... o 564 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ....................................................... o 10 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 31 
Informace o stavu GISMO za rok 2016 a rozvoji GISMO na rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05879/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu GISMO a záměrech GISMO v roce 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s realizací úkolů v roce 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

připravit návrh smluv na spolupráci v rámci GISMO, včetně výše finančních příspěvků 

jednotlivých firem na tvorbu a rozvoj GISMO 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
4) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

připravit pro radu města informaci o stavu GISMO za rok 2017 a rozvoj GISMO na rok 2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 01.03.2018 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzavření Licenční smlouvy o užití ZABAGED - výškopis mezi 
statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Zeměměřickým 
úřadem, IČO: 6045 8500 
  
Usnesení číslo: 05880/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Licenční smlouvy o užití ZABAGED - výškopis mezi statutárním městem Ostrava 

a Českou republikou - Zeměměřickým úřadem, IČO: 6045 8500, Pod sídlištěm 1800/9, 

P.O.Box 21, 182 11 Praha 8 

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Pasport zeleně - IS”, poř. č. 2/2017 
  
Usnesení číslo: 05881/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje na ORJ 190, § 3745, pol. 5169 o 576 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje na ORJ 134, § 6171, pol. 6111 o 543 tis Kč (informační systém) 

- zvyšují běžné výdaje na ORJ 134, § 6171, pol. 5167 o 13 tis. Kč (školení) 

- zvyšují běžné výdaje na ORJ 134, § 6171, pol. 5168  o 20 tis. Kč (převod dat, systémová 

podpora) 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na poskytnutí a implementaci informačního systému 

pro vedení pasportu zeleně a poskytnutí systémové podpory na dobu neurčitou v rozsahu dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HF Biz s.r.o. 

Sídlo: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk 

IČO: 27836649 

za ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 30 
Návrh na uzavření Smlouvy o účtu pro dosud nevzniklou právnickou 
osobu s Českou spořitelnou, a.s. - Opravy a údržba komunikací 
Ostrava, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05882/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro dosud nevzniklou právnickou osobu s Českou spořitelnou, a.s., 

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45 24 47 82 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o založení obchodní společnosti Opravy                    

a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 

  

 
RM_M 34 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 05883/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Ostrava-Jih ve výši 1 458 tis.Kč na zpracování projektové dokumentace včetně všech 

vydaných rozhodnutí v rámci akce 3129 - Dopravní řešení ul. Horní v souvislosti s akcí 

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka 

b) Nová Bělá ve výši 87 tis.Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

chodníku ul. Mitrovická 

c) Petřkovice ve výši 1 324 tis.Kč na akci Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 v Ostravě-

Petřkovicích 

d) Vítkovice ve výši 2 265 tis.Kč na akci Rekonstrukce chodníku Svatoplukova 

e) Moravská Ostrava  a Přívoz ve celkové výši 2 000 tis.Kč na sanaci suterénu 

MŠO Dvořákova 

f) Svinov ve výši 500 tis.Kč na provoz svinovských mostů a přednádraží 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 22005 o 600 tis.Kč (A.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 207 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

(A.2.) na § 6171, pol. 5011, ORJ 135, ÚZ 22005 o 481 tis.Kč 

               § 2141, pol. 5169, ORJ 221, ÚZ 22005 o 120 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5168, ORJ 134 o 635 tis.Kč (C.4.) 

(C.7.) na ORJ 230, § 5522, ÚZ 92, pol. 5139, org. 8148 o 71 tis.Kč 

                                                        pol. 5137, org. 8148 o 1 369 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 207 tis.Kč (A.1.) 

- investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, org. 4262 o 29 762 tis.Kč (C.5.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 604 o 1 458 tis.Kč (C.1.) 

                                                                   org. 606 o 87 tis.Kč (C.2.) 

                                                                   org. 611 o 1 324 tis.Kč (C.3.)  

                                                                   org. 607 o 2 265 tis.Kč (C.6.)  

                                                                   org. 602 o 2 000 tis.Kč (E.1.) 

                                                     ÚZ 90, org. 22 o 500 tis.Kč (E.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 635 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3129 o 1 458 tis.Kč (C.1.) 

na § 6409, pol. 6909 o 87 tis.Kč (C.2.) 

na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3129 o 1 324 tis.Kč (C.3.) 

(C.5.) na ORJ 230, § 3412, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8171000000 o 4 762 tis.Kč  

                               § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 25 000 tis.Kč 

(C.6.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3129. ÚZ 95 o 985 tis.Kč 
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                                                             org. 3129 o 1 071 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909 o 209 tis.Kč 

na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 95, org. 8148 o 1 440 tis.Kč (C.7.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 tis.Kč (A.2.) 

                                                  o 2 000 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 500 tis.Kč (E.2.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.3., E.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 296 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 296 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 2 000 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6911 - sanace suterénu MŠO ul. Dvořákova 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 000 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 342 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 342 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 140 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 140 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (C.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 604 o 1 458 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3954 - náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor O-Hrabůvka 

na § xxxx, pol. 6121, ÚZ 3500 o 1 458 tis.Kč 

Městský obvod Nová Bělá (C.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 606 o 87 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na zpracování projektové dokumentace na rekosntrukci chodníku 

podél ul. Mitrovická na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500 o 87 tis.Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 o 1 324 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 v Ostravě-Petřkovicích 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 324 tis.Kč 
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Městský obvod Vítkovice (C.6.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 607, ÚZ 3500 o 1 280 tis.Kč 

                                                  ÚZ 95 o 985 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3956 - rekonstrukce chodníku Svatoplukova  

na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 280 tis.Kč 

                                  ÚZ 95 o 985 tis.Kč 

Městský obvod Svinov (E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 90, org. 522 o 500 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na provoz svinovských mostů a přednádraží 

na § xxxx, pol. 5xxxx, ÚZ 90 o 500 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 

  
 

RM_M 28 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby                
k zajištění dopravní obslužnosti na území Integrovaného dopravního 
systému Moravskoslezského kraje ODIS a k zajištění dopravní 
obslužnosti na území statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05884/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 14 ke Smlouvě ev. č. 0742/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 

služby k zajištění dopravní obslužnosti na území integrovaného dopravního systému ODIS 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností ARRIVA MORAVA a.s., se sídlem 

Vítkovická 3133/5, Ostrava- Moravská Ostrava, IČO 25827405, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě ev. č. 0743/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 
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služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území integrovaného dopravního systému 

ODIS uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností TQM - holding s.r.o., se sídlem 

Těšínská 1028/37, Opava, IČO 49606395, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě ev. č. 0745/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 

služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území integrovaného dopravního systému 

ODIS uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností ČSAD Frýdek-Místek a.s.,              

se sídlem Politických obětí 2238, Frýdek-Místek, IČO 45192073, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě ev. č. 0746/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 

služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území integrovaného dopravního systému 

ODIS uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností ČSAD Havířov a.s., se sídlem 

U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, IČO 45192081, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě ev. č. 0747/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 

služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území integrovaného dopravního systému 

ODIS uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností ČSAD Karviná a.s., se sídlem 

Bohumínská 1876/2, Karviná, IČO 45192090, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Dopis primátora statutárního města Ostrava na ministra dopravy                       
a generálního ředitele ŘSD s požadavkem na zrušení nadlimitní veřejné 
zakázky na služby pod názvem :”Zajištění zimní a běžné údržby 
vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 14 
Moravskoslezská” 
  
Usnesení číslo: 05885/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
znění společného dopisu primátora SMO a hejtmana MSK na ministra dopravy a generálního 

ředitele ŘSD s požadavkem na zrušení nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem: 

“Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po                     

1. 5. 2017 oblast 14 Moravskoslezská” s úpravou 
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RM_M 46 
Stížnost stěžovatelky 
  
Usnesení číslo: 05886/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
stížnost stěžovatelky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zaslání odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Kontrola plnění usnesení rady města za období prosinec 2016 
  
Usnesení číslo: 05887/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole 

plnění usnesení rady města 

  

 
RM_M 4 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05888/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s podáním žádostí        
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o povolení kácení dřevin, a to: 

a) 1 ks habr o obvodu kmene 107 cm, 

1 ks hrušeň dvojkmen o obvodu kmene 113 cm + 116 cm, 

2 ks akát o obvodu kmene 118 cm a 209 cm 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 213/23 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

b) 8 ks topol o obvodech kmenů 173 cm, 177 cm, 150 cm, 178 cm, 177 cm, 147 cm, 205 cm                 

a dvojkmen 157 cm + 92 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 1987/7 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku parc.č. 2001/8 – 

ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava – dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

c) 1 ks borovice o obvodu kmene 163 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 400/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava - dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení žádostí o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí 

příslušným správním orgánem dle bodů 1a) až 1c) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.03.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.03.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 39 
Návrh dodatku č. 1 ke “Smlouvě o reklamním partnerství” 
  
Usnesení číslo: 05889/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o reklamním partnerství číslo 2276/2016/HS/VZKÚ mezi 

účastníky: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451                     

a ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Pasportizace objektů Výstaviště Černá louka”, poř. č. 
13/2017 
  
Usnesení číslo: 05890/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

pasportizace dotčených objektů v areálu Výstaviště Černá louka, k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SPAN s.r.o. 

se sídlem: Kratochvílova 931/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 47153521 

za cenu nejvýše přípustnou 295.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Výměna odvodňovacího žlabu”, poř. č. 16/2017 
  
Usnesení číslo: 05891/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na provedení výměny stávajícího odvodňovacího 

žlabu na Prokešově náměstí v Moravské Ostravě v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

FEST Ostrava s.r.o. 

Sídlo: Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava 
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IČO: 26795311 

za cenu nejvýše přípustnou 313.076,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Výměna VZT obřadní síně a kondenzačních jednotek       
v prostorách MMO”, poř. č. 243/2016 
  
Usnesení číslo: 05892/RM1418/85 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Výměna VZT obřadní síně a kondenzačních jednotek v prostorách MMO” v k.ú. Moravská 

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

MORYS s.r.o. 

se sídlem: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava 

IČO: 42864771 

za cenu nejvýše přípustnou 1.361.241,00 Kč bez DPH 

  

 
  
 
 


