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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 21.03.2017   
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

05966/RM1418/87 RM_M 0 Schválení programu 87. schůze rady města konané 
dne 21.3.2017 

35 

05967/RM1418/87 RM_M 47 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 
projekt “Parkové úpravy sídlišť Šalamouna              
a Fifejdy II 2015” v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 

50 

05968/RM1418/87 RM_M 54 Návrh na změnu usnesení a souhlas s přijetím 
dotace k projektu “Protipovodňová opatření 
Městského obvodu Polanka nad Odrou” 

50 

05969/RM1418/87 RM_M 1 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku             
a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy           
za rok 2016 

45 

05970/RM1418/87 RM_M 6 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 
2016 

25 

05971/RM1418/87 RM_M 46 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava              
za měsíc únor 2017 

25 

05972/RM1418/87 RM_MZP 1 Roční zpráva o výsledcích interního auditu 
Magistrátu města Ostravy za rok 2016 

02 

05973/RM1418/87 RM_M 3 Vystavení objednávky na opravu nástavby vozidla 
CAS 20 Tatra Terrno jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Radvanice 

01 

05974/RM1418/87 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Televizní pořad “Ostravské 
minuty””, poř. č. 38/2017 

01 

05975/RM1418/87 RM_M 2 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 
05976/RM1418/87 RM_M 53 Návrh programu 25. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 5. dubna 2017 
28 

05977/RM1418/87 RM_M 9 Dotace z Fondu životního prostředí na nákup 
elektro aut pro městské obvody a změna         
v poskytnutí dotace pro nákup elektro auta pro 
městský obvod Slezská Ostrava na místo 
městského obvodu Stará Bělá 

38 

05978/RM1418/87 RM_M 4 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě             
o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace    
z rozpočtu statutárního města Ostravy 

86 

05979/RM1418/87 RM_M 14 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů          
do vlastnictví právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162 

40 

05980/RM1418/87 RM_M 11 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, 
z.s., se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava, IČO: 22831738 
 
 
 

86 
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05981/RM1418/87 RM_M 8 Souhlas s partnerstvím mezi Střediskem volného 
času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.             
a Městským kulturním domem “Koszutka”            
v Katovicích v rámci projektu “Katovice-Ostrava: 
U společného stolu” 

42 

05982/RM1418/87 RM_M 16 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 
vlastnictví SMO za účelem provedení kontrolního 
atmogeochemického průzkumu a případného 
měření dynamiky výstupů důlních plynů na 
povrch pro společnost pro společnost UNIGEO 
a.s. 

08 

05983/RM1418/87 RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

05984/RM1418/87 RM_M 18 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
OVANET a.s. 

08 

05985/RM1418/87 RM_M 19 Návrh na záměr města propachtovat část pozemku 
v k.ú. Slezská Ostrava a nepropachtovat část 
pozemku v k.ú. Stará Bělá. 

08 

05986/RM1418/87 RM_M 20 Návrh na záměr pronájmu pozemků v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava. 

08 

05987/RM1418/87 RM_M 21 Návrh na záměr vypůjčit části pozemků v k. ú. 
Moravská Ostrava a Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava 

08 

05988/RM1418/87 RM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 
Muglinov a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05989/RM1418/87 RM_M 23 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. 
Přívoz (lokalita ul. Na Liškovci), návrh na záměr 
směnit pozemky v k. ú. Přívoz (ul. Palackého), 
návrh svěřit pozemek městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

05990/RM1418/87 RM_M 24 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc             
v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava a návrh na záměr 
města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská 
Ostrava a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 

08 

05991/RM1418/87 RM_M 25 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 
Koblov, obec Ostrava, návrh na záměr města 
neprodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava a návrh nevykoupit spoluvlastnické podíly 
k nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

05992/RM1418/87 RM_M 26 Návrh na záměr města prodat nemovité věci          
v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. 28. října x 
Oblá)  a v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Božkova), obec 
Ostrava 
 
 

08 
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05993/RM1418/87 RM_M 27 Návrh na záměr města neprodat část nemovité 
věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava a návrh na záměr 
města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava 

08 

05994/RM1418/87 RM_M 28 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci          
v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou 
věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

08 

05995/RM1418/87 RM_M 29 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc          
v k.ú. Poruba, návrh na záměr města prodat 
nemovité věci v k.ú. Petřkovice a návrh na záměr 
města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, vše 
obec Ostrava 

08 

05996/RM1418/87 RM_M 30 Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. 
Přívoz, obec Ostrava 

08 

05997/RM1418/87 RM_M 33 Návrh na záměr města prodat pozemky při ul. 
Hornopolní (k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

05998/RM1418/87 RM_M 34 Návrh odložit bezúplatný převod pozemků pod 
silnicí III/4809 v k. ú. Mošnov 

08 

05999/RM1418/87 RM_M 35 Návrh na souhlas s umístěním přípojky do 
pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
nájemní smlouvy, smluv o zřízení služebností 

08 

06000/RM1418/87 RM_M 42 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu (k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

08 

06001/RM1418/87 RM_M 43 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě (k.ú. Kunčičky, obec Ostrava) 

08 

06002/RM1418/87 RM_M 44 Návrh na koupi vodovodu, splaškové kanalizace, 
veřejného osvětlení, komunikace a vsakovacího 
zařízení, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec 
Ostrava a uzavření kupní smlouvy se spol. Petr 
Lichnovský architektonická kancelář s. r. o.         a 
svěření komunikace a vsakovacího zařízení MO 
Lhotka 

08 

06003/RM1418/87 RM_M 45 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 
Hrabová 

08 

06004/RM1418/87 RM_M 49 Návrh směnit nemovité věci v rámci stavby 
“Cyklostezka W, Poruba - Krásné Pole” 

08 

06005/RM1418/87 RM_M 50 Návrh prodat části pozemků v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava, v areálu Vědecko-technologického 
parku v Ostravě - Pustkovci 

08 

06006/RM1418/87 RM_M 5 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládek sítě 
elektronických komunikací se společností 
OVANET, a.s. v souvislosti s realizací staveb 
ORG 3150 Tramvajové mosty na ul. Plzeňská         
a ORG 7314 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
ul. Českobratrská 
 

05 
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06007/RM1418/87 RM_M 7 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti”  
a “Smlouvy o zřízení věcného břemene”               
v souvislosti se stavbou “Kanalizace Bartovice - I. 
část” 

05 

06008/RM1418/87 RM_M 10 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo            č. 
1823/2016/OI/VZKÚ 

05 

06009/RM1418/87 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Legionella - Domov 
Čujkovova”, poř. č. 015/2017 

05 

06010/RM1418/87 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Odkanalizování MOb Polanka 
nad Odrou, 4. etapa, část II - Pasport”, poř.           
č. 29/2017 

05 

06011/RM1418/87 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast 
Antonína Brože”, poř. č. 032/2017 

05 

06012/RM1418/87 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vily Na Zapadlém 
č.p. 1674 - PD+BOZP+AD+IČ”, poř. č. 210/2016 

05 

06013/RM1418/87 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v Městské 
nemocnici v Ostravě (PD+AD)”, poř. č. 030/2017 

05 

06014/RM1418/87 RM_M 36 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 
do majetku města 

89 

06015/RM1418/87 RM_M 37 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města. 

89 

06016/RM1418/87 RM_M 38 Soutěž o titul Ostravský dům roku 2016 89 
06017/RM1418/87 RM_M 31 Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, 
do Polska (Wroclaw) ve dnech 21.-22.03.2017 

33 

06018/RM1418/87 RM_M 12 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací         z 
Fondu životního prostředí města Ostravy           na 
realizaci projektů “Výsadba zeleně izolující 
lesopark Bělský les od ulice Plzeňské”, “Provoz 
Záchranné stanice Bartošovice”, “Mezinárodní 
konference EIA/SEA 2017”, “Poznávat a chránit” 
a “Obvodová redukce koruny památného stromu 
Heřmanický dub” 

80 

06019/RM1418/87 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Zpracování lesních 
hospodářských plánů”, poř. č. 39/2017 

80 

06020/RM1418/87 RM_M 32 Úprava rozpočtu r. 2017 07 
06021/RM1418/87 RM_M 40 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí investiční účelové dotace, řešícího 
rozšíření aktivit společnosti Dopravní podnik 
Ostrava a.s. v rámci projektů spolufinancovaných 
z Programu švýcarsko-české spolupráce   navýšení 
nominální hodnoty závazku statutárního města 
Ostrava v těchto projektech 

09 

06022/RM1418/87 RM_VZ 1 Zadání zpracování architektonické studie 
“Modernizace podchodu u tramvajové zastávky 
Důl Hlubina” 

09 

06023/RM1418/87 RM_M 13 Žádost zaměstnance o prominutí úhrady nákladů 
spojených se studiem 

36 
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06024/RM1418/87 RM_M 48 Smlouva o zajištění odborné stáže stipendistů 
nadace 

36 

06025/RM1418/87 RM_M 15 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích          
v katastrálních územích obce Ostrava, jako 
vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

06026/RM1418/87 RM_VZ 9 Zadání zpracování investičních záměrů 
“Parkoviště Kolonie Jeremenko” a “Parkoviště 
Hlubina” 

09 

06027/RM1418/87 RM_M 51 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace 
Moravskoslezskému kraji na spolufinancování 
stavby v oblasti dopravní infrastruktury: 
mimoúrovňového křížení “MÚK Bazaly -          I. 
etapa” 

38 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 41 Návrh na záměr města pronajmout pozemek            
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

 RM_M 52 Architektonicko-urbanistická soutěž na 
revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká           
v Ostravě 

89 

 RM_M 39 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
a smlouvě příkazní č. 2774/2015/OI/ZFUN k akci 
“Komunikace - Severní spoj” (DÚR+IČ) 

05 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 7/63 

 
RM_M 0 
Schválení programu 87. sch ůze rady m ěsta konané dne 21.3.2017 
  
Usnesení číslo: 05966/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 87. rady města konané dne 21.3.2017 

  
 

RM_M 47 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projek t “Parkové úpravy 
sídliš ť Šalamouna a Fifejdy II 2015” v rámci Opera čního programu 
Životní prost ředí 
  
Usnesení číslo: 05967/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 00460/17 
k usnesení č. 01779/RM1418/28 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek Rozhodnutí
o poskytnutí dotace  od poskytovatele dotace Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 
100 10 Praha 10, pro projekt “Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015” (reg. 
č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000027) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky 
souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s podmínkou dle části II. čl. 1 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace - Podmínky dotace uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Parkové úpravy sídlišť Šalamouna 
a Fifejdy II 2015” (reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000027) dle části II. čl. 1 Přílohy č. 1 
k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky dotace uvedené v příloze č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 8/63 

3) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.08.2017
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 05.04.2017
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 54 
Návrh na zm ěnu usnesení a souhlas s p řijetím dotace k projektu 
“Protipovod ňová opat ření městského obvodu Polanka nad Odrou” 
  
Usnesení číslo: 05968/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 01931/RM1418/29 
k usnesení č. 02425/RM1418/36 
  
Rada města 
  
1) mění 
  

bod 3) svého usnesení č. 02425/RM1418/36 ze dne 27.10.2015, a to tak, že nově zní: 

”schvaluje 

v případě úspěšnosti žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení financování projektu v celkové výši 3.808 tis. Kč 

- v roce 2016 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 64 tis. Kč 
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- v roce 2017 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 3685 tis. Kč, přičemž v obou částkách je zajištěno 
spolufinancování celkem z rozpočtu SMO 1084 tis. Kč 

Spolufinancování z rozpočtu MOb 59 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu” 

a přílohu č. 1 k bodu 3) svého usnesení č. 02425/RM1418/36 ze dne 27.10.2015 nahrazuje 
v plném rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu. 

  
2) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1: Zlepšování kvality 
vody a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová 
opatření, dle podmínek poskytovatele dotace Ministerstva životního prostředí, 
IČ: 00164801,Vršovická 1445/6, 100 10 Praha 10, na projekt “ Protipovodňová opatření 
městského obvodu Polanka nad Odrou dle přílohy č.2 předloženého materiálu - Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace 

  
3) schvaluje 
  

Rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje, ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org.620               o 3685 tis. Kč 

snižuje se účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů městských obvodů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120                              o 3685 tis. Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou 

zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 620                                  o 3685 tis. Kč 
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zvýší kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx                                       o 3685 tis. Kč 

  
4) žádá 
  

městský obvod Polanka nad Odrou zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací 
projektu dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 31.01.2018
 starosta městského obvodu Polanka nad Odrou 
  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 1 
Zpráva o situaci v oblasti ve řejného po řádku a vnit řní bezpe čnosti     na 
území m ěsta Ostravy za rok 2016 
  
Usnesení číslo: 05969/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 00673/17 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

zprávu ředitele Městského ředitelství Policie Ostrava o situaci v oblasti veřejného pořádku 
a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2016 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 6 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 05970/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
25 

  
k materiálu č. BJ1418 00504/17 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2016 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2016 dle bodu 1) tohoto usnesení 
zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 05.04.2017
 ředitel Městské policie Ostrava 
  

 
RM_M 46 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc únor 2017 
  
Usnesení číslo: 05971/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc únor 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_MZP 1 
Roční zpráva o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy 
za rok 2016 
  
Usnesení číslo: 05972/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 
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1) projednala 
  

Roční zprávu o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy za rok 2016, dle Přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
2) bere na vědomí 
  

Plán interního auditu pro rok 2017, dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Vystavení objednávky na opravu nástavby vozidla CAS  20 Tatra Terrno 
jednotky sboru dobrovolných hasi čů Radvanice  
  
Usnesení číslo: 05973/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vystavení objednávky na opravu nástavby vozidla CAS 20 Tatra Terrno jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Radvanice v rozsahu dle objednávky HSMO/OBJ/M5/2017 v příloze č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Televizní po řad “Ostravské minuty”, po ř. č. 38/2017 
  
Usnesení číslo: 05974/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výrobu 
a odvysílání televizních pořadů “Ostravské minuty” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností: 

POLAR televize Ostrava, s.r.o. 
se sídlem: Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 25859838 

za cenu nejvýše přípustnou 720 000,- Kč bez DPH 
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RM_M 2 
Informace o pln ění usnesení zastupitelstva m ěsta 
  
Usnesení číslo: 05975/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00804/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města vyřadit 
ze sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat 
ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení 
ke schválení na 25. zasedání zastupitelstva města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 53 
Návrh programu 25. zasedání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 5. dubna 2017 
  
Usnesení číslo: 05976/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem programu 25. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 5. dubna 
2017 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu s úpravou 
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RM_M 9 
Dotace z Fondu životního prost ředí na nákup elektro aut pro m ěstské 
obvody a zm ěna v poskytnutí dotace pro nákup elektro auta pro 
městský obvod Slezská Ostrava na místo m ěstského obvodu Stará B ělá 
  
Usnesení číslo: 05977/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05213/RM1418/76 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

použití prostředků z Fondu životního prostředí jako příspěvek pro městské obvody na nákup 
elektro aut dle předložené důvodové zprávy (ve výši  200 tis. Kč/elektro automobil) 

  
2) mění 
  

své usnesení č. 05213/RM1418/76 ze dne 29.11.2016 v bodě 3) z: 

- v roce 2017 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 8 050 tis. Kč, z toho 

• 1 610 tis. Kč spolufinancování projektu MMO 
• 5 300 tis. Kč spolufinancování Městské policie Ostrava 
• 580 tis. Kč spolufinancování MOb Stará Bělá 
• 100 tis. Kč spolufinancování MOb Hrabová 
• 460 tis. Kč spolufinancování MOb Radvanice a Bartovice 

  
3) nahrazuje 
  

v usnesení č. 05213/RM1418/76 ze dne 26.11.2016 v bodě 3) nový text: 

- roce 2017 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 7 810 tis. Kč, z toho 

• 1 610 tis. Kč spolufinancování MMO 
• 5 300 tis. Kč spolufinancování Městské policie Ostrava 
• 220 tis. Kč spolufinancování MOb Slezská Ostrava 
• 220 tis. Kč spolufinancování MOb Hrabová 
• 460 tis. Kč spolufinancování MOb Radvanice a Bartovice 
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4) ruší 
  

bod 6) usnesení č. 05213/RM1418/76 ze dne 29.11.2016 a to: 

ukládá 

městskému obvodu Stará Bělá 

zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu dle bodu 
3) tohoto usnesení 

a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o dotaci 

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 30.12.2016
 starosta městského obvodu Stará Bělá 
  
5) ukládá 
  

městskému obvodu Slezská Ostrava 

zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení z rozpočtu městského 
obvodu dle bodu 3) tohoto usnesení 

a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 28.04.2017
 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 
  
6) ukládá 
  

vedoucímu odboru strategického rozvoje a vedoucímu odboru hospodářské správy  informovat 
jednotlivé městské obvody o možnosti čerpání dotace z Fondu životního prostředí města 
Ostravy 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.04.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.04.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 4 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o poskytnutí víceleté 
neinvesti ční účelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05978/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00784/17 
k usnesení č. 0225/ZM1418/4 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové 
dotace: 

- ev. č. 0461/2015/SVZV, uzavřené s právnickou osobou Výchovný ústav Ostrava-
Hrabůvka, Slezská 49/23, 700 30 Ostrava - Jih, IČO 62348043, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 14 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 05979/RM1418/87 

(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 
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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 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 24.03.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 11 
Návrh na poskytnutí neinvesti ční účelové dotac e Sdružení obrany 
spot řebitel ů Moravy a Slezska, z.s., se sídlem St řelni ční 75/8, 702 00 
Ostrava - Moravská Ostrava, I ČO: 22831738 
  
Usnesení číslo: 05980/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., 
se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 22831738, ve výši 50 tis. 
Kč na zabezpečení projektu “Poradenství, osvěta a vzdělávání pro spotřebitele v Ostravě” 
a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje 

  rozpočtová rezerva města 

  § 6409, pol. 5901, ORJ 120             o             50 tis. Kč 

- zvyšují 
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  neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

  § 4311, pol. 5222, ORJ 180             o             50 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 8 
Souhlas s partnerstvím mezi St řediskem volného času Korunka, 
Ostrava - Mariánské Hory, p.o. a M ěstským kulturním domem 
“Koszutka” v Katovicích v rámci projektu “Katovice- Ostrava: 
U spole čného stolu” 
  
Usnesení číslo: 05981/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s partnerstvím mezi právnickou osobou Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské 
Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, a organizací Městský kulturní dům “Koszutka” 
v Katovicích, ul. Grazynskiego č. 47, v rámci projektu “Katovice-Ostrava: U společného 
stolu”, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnict ví SMO
za účelem provedení kontro lního atmogeochemického pr ůzkumu 
a případného m ěření dynamiky výstup ů důlních plyn ů na povrch pro 
spole čnost pro spole čnost UNIGEO a.s. 
  
Usnesení číslo: 05982/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1454/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1942/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

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

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

  
 

RM_M 17 
Návrh n a uzavření smlouvy o z řízení věcného b řemene k pozemku 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05983/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení
a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně 
k části pozemku: 

p. p. č. 4/5 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 18 
Návrh na z řízení věcného b řemene a uzav ření smlouvy o z řízení 
věcného b řemene se spole čností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 05984/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s. 
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 4425/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s. 
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 2992/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p. p. č. 2992/4 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

p. p. č. 438/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 455/59 - lesní pozemek, 
p. p. č. 455/127 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
p. p. č. 460/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1022/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s. 
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 19 
Návrh na zám ěr města propachtovat část pozemku v k.ú. Slezská 
Ostrava a nepropachtovat část pozemku v k.ú. Stará B ělá 
  
Usnesení číslo: 05985/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města propachtovat část pozemku parc.č. 4467, orná půda, ZPF  o výměře 916 m2

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

za podmínek: 

- doba trvání pachtu neurčitá s výpovědní dobou 1 rok 
- pozemek bude využíván k zemědělskému obhospodařování jako travní porost, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) rozhodla 
  

o záměru města nepropachtovat část pozemku parc.č. 2904/27, trvalý trávní porost, ZPF, 
o výměře 30 m2, k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na zám ěr pronájmu pozemk ů v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05986/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 
- parc.č. 3395, ost. plocha - neplodná půda 
- parc.č. 4129/1,ost. plocha - neplodná půda 
- parc.č. 4129/2, ost. plocha - ost. komunikace 
- parc.č. 4134/15, ost. plocha - ost. komunikace 
- parc.č. 3388, ost. plocha - neplodná půda 
vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (v blízkosti řeky Lučina), 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 21 
Návrh na zám ěr vyp ůjčit části pozemk ů v k. ú. Moravská Ostrava a Nová 
Ves u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05987/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 310 m2 

- parc. č. 3550/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 136 m2 a část B 
o výměře 133 m2, dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit část pozemku p. p. č. 491/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 1072 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 
přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit 

  
 

RM_M 22 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k.ú. Muglinov a v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05988/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 119/1, o výměře 440 m2, dle snímku, který je přílohou č. 1/3 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

části pozemku parc.č. 1430/5 

- o výměře 79 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 4018-49/2016 a nově označenou jako 
pozemek parc.č. 1430/13 

- o výměře 34 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 4018-49/2016 a nově označenou jako 
pozemek parc.č. 1430/14, který je přílohou č. 2/3 

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

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 1991/24 
- pozemek parc.č. 1991/25 

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

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 23 
Návrh n a záměr města prodat pozemek v k. ú. P řívoz (lokalita ul. 
Na Liškovci), návrh na zám ěr sm ěnit pozemky v k. ú. P řívoz (ul. 
Palackého), návrh sv ěřit pozemek m ěstskému obvodu Moravská 
Ostrava a P řívoz 
  
Usnesení číslo: 05989/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemek p. p. č. 1350 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 
pozemek p. č. st. 3273 v k. ú. Přívoz, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava          
a Přívoz 
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za 

pozemek p. p. č. 130/21 v k. ú. Přívoz, 
ve vlastnictví manželů Karla Dunaje, rok narození 1949, bytem k Olšině 249/5, Bobrovníky, 
748 01 Hlučín a Drahomíry Dunajové, rok narození 1952, bytem, Palackého 963/11, Přívoz, 
702 00 Ostrava 

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

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve  znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
pozemek p. p. č. 130/21 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
označit majetek uvedený v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
nemovitou věc uvedenou v bodě 3) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1),  2), 3) a 4)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 24 
Návrh na zám ěr města prodat nemovitou v ěc v k.ú. He řmanice, obec 
Ostrava a návrh na zám ěr města nesm ěnit nemovité v ěci v k.ú. Slezská 
Ostrava a v k.ú. Kun čičky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05990/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 45/14 

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

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit nemovité věci, a to: 

- část pozemku parc. č. 4335/1, o výměře 704 m2, dle geometrického plánu č. 3938-275/2015 
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4335/3, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, která je svěřená 
městskému obvodu Slezská Ostrava (viz příloha č. 2/3)  

za 

- pozemek parc. č. 704/2 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví žadatele 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 25 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k.ú. Koblov, obec 
Ostrava, návrh na zám ěr města neprodat nemovitou v ěc v k.ú. 
Muglinov, obec O strava a návrh nevykoupit spoluvlastnické podíly 
k nemovité v ěci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05991/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to 

- část pozemku parc.č. 1874/3, ost. plocha, manipulační plocha, díl a), o výměře 41 m2 a část 
pozemku pac.č. 1988/1, ost. plocha, ost. komunikace, díl b), o výměře 8 m2, dle geometrického 
plánu č. 1114-20/2015 odděleny, sloučeny a nově označeny jako pozemek parc.č. 1874/38, 
zast. plocha, o výměře 49 m2 

- část pozemku parc.č. 1874/3, ost. plocha, manipulační plocha, díl c), o výměře 83 m2 a část 
pozemku pac.č. 1988/1, ost. plocha, ost. komunikace, díl d), o výměře 9 m2, dle téhož 
geometrického plánu odděleny, sloučeny a nově označeny jako pozemek parc.č. 1874/39, ost. 
plocha, jiná plocha, o výměře 92 m2 (viz příloha č. 1/3) 

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

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.č.st. 710/17   

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem vykoupit podíly k pozemku parc.č. 253/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 od spoluvlastníka 
Jaromíra Hladiše, rok narození 1949, bydliště U Oblouku 501/10, Poruba, 708 00 Ostrava  

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 od spoluvlastníka 
Dagmar Wolfové, rok narození 1944, bydliště Staměřice 70, 751 25 Dolní Újezd 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) a 3)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 26 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Mariánské Hory 
(lokalita ul. 28. října x Oblá) a v k. ú. P řívoz (lokalit a ul. Božkova), obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05992/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00805/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

- část  pozemku p.p.č. 192/1 o výměře 61 m2 v k. ú.  Mariánské Hory, obec Ostrava, která  je 
dle geometrického  plánu  č. 2152-48/2016  nově označena jako pozemek p.p.č. 192/13 v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky, 

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

  
2) souhlasí 
  

 s návrhem na záměr města prodat 

- část  pozemku p.p.č. 453/20 o výměře 279 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, která  je  dle 
geometrického  plánu  č. 1662-142/2013  dále označena jako pozemek p.p.č. 453/20 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, 

viz příloha č. 3 předloženého materiálu, 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 27 
Návrh na zám ěr města neprodat část nemovité v ěci v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava a návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k.ú. Poruba-
sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05993/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00761/17 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku parc. č. 2639/1 o výměře 730 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, 
dle zákresu, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
- pozemek parc.č. 2358/118 
- pozemek parc.č. 2358/119 
- pozemek parc.č. 2358/120 
- pozemek parc.č. 2358/121, 
vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Poruba, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 28 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k.ú. Slezská Ostrava 
a v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh na z áměr města prodat 
nemovitou v ěc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05994/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 173 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 414/20, o výměře 160 m2 , dle snímku, který je přílohou č. 2/1 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 79 

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

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 3)  tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 29 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovitou v ěc v k.ú. Poruba, návrh 
na záměr města prodat nemovité v ěci v k.ú. Pet řkovice a návrh 
na záměr města prodat nemovitou v ěc v k.ú. Hrabová, vše obec Ostrava  
  
Usnesení číslo: 05995/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00764/17 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 1773/11 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u Ostravy, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Petřkovice, a to pozemek parc.
č. 581/8 

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

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u Ostravy, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Petřkovice, a to pozemek parc.
č. 778/61 

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

  
4) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, a to část pozemku parc.č. 1899/42 
o výměře 97 m2, která je dle geometrického plánu č. 2894-57/2017, dosud nepotvrzeného 
katastrálním úřadem, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1899/65 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 30 
Návrh na bezúplatný p řevod pozemk ů v k.ú. P řívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05996/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00820/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 213/1 zahrada a parc. č. 222 zahrada, vše        
v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 
ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 
Ostrava 2, 
do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 33 
Návrh na zám ěr města prodat pozemky p ři ul . Hornopolní 
(k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 05997/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00816/17 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemky, a to: 

pozemek parc. č. 2106/6 
pozemek parc. č. 2139/1 
pozemek parc. č. 2140/1 
pozemek parc. č. 2155/1 
pozemek parc. č. 2181/3 

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

za podmínky, že při převodu těchto pozemků budou plně respektována stanoviska útvaru 
hlavního architekta a stavebního řádu a odboru investičního, která jsou přílohou č. 2 a č. 3 
předloženého materiálu 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 34 
Návrh o dložit bezúplatný p řevod pozemk ů pod silnicí III/4809 
v k. ú. Mošnov 
  
Usnesení číslo: 05998/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 00817/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout odložit bezúplatný převod pozemků pod silnicí III/4809 
v k. ú. Mošnov Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 
795/1, 702 23 Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 35 
Návrh na souhlas s umíst ěním p řípojky do pozemku ve vlastnictví SMO, 
návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti, 
nájemní smlouvy, smluv o z řízení služebností 
  
Usnesení číslo: 05999/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty do části pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2256/8 – orná půda 
v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

pro investory: 

manželé 
Zdeněk Sobotka a Jarmila Sobotková, 
oba bydliště Tovačovského 347, 753 01 Hranice I - Město, 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu Krásné Pole” 
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování  a údržby vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty k části 
pozemku: 

parc. č. 2256/8 – orná půda 
v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

manželé 
Zdeněk Sobotka a Jarmila Sobotková, 
oba bydliště Tovačovského 347, 753 01 Hranice I - Město, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 2256/8 - orná půda 
o výměře 7 m2 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava  

s manželi 
Zdeňkem Sobotkou a Jarmilou Sobotkovou 
oba bydliště Tovačovského 347, 753 01 Hranice I - Město 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty 
v rámci stavby “Novostavba rodinného domu Krásné Pole” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 630,- 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 nájemců jako oprávněných, 
nejpozději však 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku p. č. st. 1512 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 
provozování a údržby kanalizační přípojky, k pozemku: 

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

s oprávněnými: 

Ing. Milan Jankovič a JUDr. Hana Jankovičová, 
oba bydliště Sládečkova 822/36, 715 00 Ostrava - Michálkovice, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1503/43 
v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – užívání části 
pozemku pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1503/43 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, 
k pozemku: 

parc. č. 2965/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

LXM Group a.s. 
se sídlem Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína, 
IČO 258 49 832, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Návrh na uzav ření smlouvy o právu provést stavbu (k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 06000/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka o uzavření smlouvy o právu provést stavbu s právnickou osobou 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00 63 51 62, 
se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 43 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 k nájemní smlouv ě (k.ú. Kun čičky, obec 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 06001/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k “Nájemní smlouvě” ev. č. 2124/2016/MJ ze 
dne 29. 7. 2016, uzavřenou s právnickou osobou, 
Armáda spásy v České republice, z.s., 
se sídlem: Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČO: 406 13 411, 
jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 
 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 44 
Návrh na koupi vodovodu, splaškové kanalizace, ve řejného osv ětlení, 
komunikace a vsakovacího za řízení, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec 
Ostrava a uzav ření kupní smlouvy se spol. Petr Lichnovský 
architektonická kancelá ř s. r. o. a sv ěření komunikace a vsakovací ho 
zařízení MO Lhotka 
  
Usnesení číslo: 06002/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodlo 
  

o koupi uvedených věcí, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vybudovaných v rámci 
stavby “Atriové domy Lhotka - Stará Čtvrť” a umístěných dle přílohy č. 1 A, č. 1 B 
předloženého materiálu, a to: 
vodovod PE D 90 celkové délky 207,57 m a splašková kanalizace celkové délky 146,89 m, 
uložené v pozemcích: 
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- parc. č. 685/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 685/65 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 730/15 - orná půda, 
komunikace s živičnou konstrukcí vozovky celkové délky 162,5 m, šířky 4,5 - 5 m a vsakovací 
zařízení o objemu 54,66 m3, umístěné na pozemku: 
- parc. č. 730/15 - orná půda, 
veřejné osvětlení, které tvoří 4 ks osvětlovacích stožárů s napojením kabelu AYKY - J 4x16 
mm2, uloženého v zemi v chráničce v délce 146,2 m a umístěné na pozemcích: 
- parc. č. 685/65 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 730/15 - orná půda, 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

s žadatelem – prodávajícím 
Petr Lichnovský architektonická kancelář s. r. o. 
se sídlem Suvorova 46/3, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO: 268 33 611, 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 5,- Kč vč. DPH 

Zdůvodnění ceny 
Z důvodu hospodárnosti odbor majetkový MMO nenechal vypracovat znalecký posudek, jehož 
vyhotovení by stálo 3.000,- Kč.  Nabízená kupní cena je  s porovnáním nákladů vynaložených 
na znalecký posudek  a vybudování jednotlivých stavebních objektů cena symbolická: 
- u vodovodu je pořizovací cena  245.000, -Kč a nabízená kupní cena je 1,- Kč 
- u splaškové kanalizace je pořizovací cena  201.000,- Kč a nabízená kupní cena je 1,- Kč 
- u veřejného osvětlení je pořizovací cena 150.000,- Kč a nabízená kupní cena je 1,- Kč 
- u komunikace a vsakovacího zařízení je pořizovací cena  757.000,- Kč a nabízená kupní cena 
je 2 Kč 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jakožto 
majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění, 

městskému obvodu Lhotka: 
- komunikace celkové délky 162,5 m, šířky 4,5 - 5 m , v hodnotě 1,- Kč. 
- vsakovací zařízení o objemu 54,66 m3, v hodnotě 1,- Kč, 
vše je umístěno na pozemku parc. č. 730/15 - orná půda, v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec 
Ostrava, 
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ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Lhotka 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
označit majetek  uvedený v bodě 2) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Lhotka dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  
4) zmocňuje 
  

vedoucího odboru majetkového 
k podpisu předávacího protokolu dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení a přílohy č. 5 tohoto 
materiálu za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o svěření majetku městskému 
obvodu Lhotka 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  
5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 45 
Návrh na sv ěření majetku m ěstskému obvodu Hrabová 
  
Usnesení číslo: 06003/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00773/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 
1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, 
městskému obvodu Hrabová 
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- cyklostezka  (SO 101) na pozemcích parc. č. 2426/3, 2599/3, 2425/5, 3004/4 a 3004/5 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava a pozemku parc. č. 1207/12 v k. ú. Vratimov, obec 
Vratimov,  vedena pod inventárním číslem 145806 v pořizovací hodnotě  933.594,21 Kč, 
- chodník podél sil. II/478 a sjezd (SO 103) na pozemcích parc. č. 3004/6, 3004/7 a 3004/8 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, vedeny pod inventárním číslem 145807 v pořizovací hodnotě 
285.493,69 Kč, 

- zpevněné plochy 5 x 12 m (SO 102) na pozemku parc. č. 2426/5 v k. ú. Hrabová, obec 
Ostrava v pořizovací hodnotě 263.992,13 Kč, 
- lavice z vymývaného betonu s dřevěnou výdřevou - 4 ks vedeny pod inv. č. 145883, 145885, 
145886 a 145887 v celkové pořizovací hodnotě 15.367,- Kč, 
- stoly z vymývaného betonu s dřevěnou výdřevou - 2 ks vedeny pod inv. č. 145888 a 145889 
v celkové pořizovací hodnotě 7.502,- Kč, 

- pozemek parc. č. 3004/4 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151837 v hodnotě 18.550,-
Kč, 
- pozemek parc. č. 3004/5 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151838 v hodnotě  11.925,-
Kč, 
- pozemek parc. č. 3004/6 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151836 v hodnotě 31.137,-
Kč, 
- pozemek parc. č. 3004/7 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151840 v hodnotě  23.850,-
Kč, 
- pozemek parc. č. 3004/8 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151841 v hodnotě  24.512,-
Kč, 
- pozemek parc. č. 3004/10 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151843 v hodnotě  68.236,15 
Kč, 
- pozemek parc. č. 3004/11 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151844 v hodnotě  22.524,-
Kč, 
- pozemek parc. č. 3004/12 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151845 v hodnotě  8.612,-
Kč, 
- pozemek parc. č. 3004/13 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151846 v hodnotě  8.612,-
Kč. 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Hrabová dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, v platném znění 

  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru majetkového 
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k podpisu předávacího protokolu dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo 
města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Hrabová 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 28.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 49 
Návrh sm ěnit nemovité v ěci v rámci stavby “Cyklostezka W, Poruba -
Krásné Pole” 
  
Usnesení číslo: 06004/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00821/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem směnit nemovité věci v rámci stavby “Cyklostezka W, Poruba - Krásné Pole”, a to: 

- pozemek parc.č. 1799/16, k.ú. Poruba, obec Ostrava 
- část pozemku parc.č. 2356/1, o výměře 1877 m2, dle geometrického plánu č. 2109-26/2016 
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 2356/12, k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
oba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městským obvodům 

za 

- část pozemku parc.č. 1799/2, o výměře 1458 m2, dle geometrického plánu č. 2947-24/2016 
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1799/18, k.ú. Poruba, obec Ostrava 
- část pozemku parc.č. 1799/2, o výměře 1169 m2, dle geometrického plánu č. 2947-24/2016 
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1799/19, k.ú. Poruba, obec Ostrava 
oba ve vlastnictví Obce Vřesina, IČO 002 98 581, sídlo Hlavní 24, 742 85 Vřesina 

a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

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

  
 
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 50 
Návrh prodat části pozemk ů v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v areálu 
Vědecko-technologického parku v Ostrav ě - Pustkovci 
  
Usnesení číslo: 06005/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00809/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout prodat níže uvedené části pozemků v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 267 m2, označenou písmenem b 
- část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 226 m2, označenou písmenem a 
- část pozemku parc. č. 4685/61 o výměře 231 m2, označenou písmenem e 
- část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 859 m2, označenou písmenem d 
 - část pozemku parc. č. 4685/89 o výměře 105 m2, označenou písmenem c 
všechny sloučené, dle geometrického plánu č. 5648-190/2016 vyhotoveného pro k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava, v roce 2016, do pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 
4685/61 o výměře 1688 m2 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

do vlastnictví společnosti Elektro MAR a.s., se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec,        
708 00, Ostrava, IČO 039 15 131    

za dohodnutou kupní cenu ve  výši 2.328.427,- Kč včetně DPH ve výši 404.107,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 43/63 

 
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 5 
Návrh na uzav ření smluv o realizaci p řekládek sít ě elektronických 
komunikací se spole čností OVANET, a.s. v souvislosti s realizací staveb  
ORG 3150 Tramvajové mosty na ul. Plze ňská a ORG 7314 Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská 
  
Usnesení číslo: 06006/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací ozn. SO/20170028 
v rámci realizace stavby ORG 3150 Tramvajové mosty na ul. Plzeňská s vlastníkem 
překládaného vedení společností OVANET a.s., se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava –
Přívoz, IČ: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací ozn. SO/20170029 
v rámci realizace stavby ORG 7314 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská
s vlastníkem překládaného vedení společností OVANET a.s., se sídlem: Hájkova 1100/13, 
702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 25857568 dle přílohy č.2  předloženého materiálu 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzav ření “Smluv o z řízení služebnosti” a “Smlouvy o z řízení 
věcného b řemene” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Bartovi ce -
I. část” 
  
Usnesení číslo: 06007/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Bartovice    
1. část” mezi vlastníkem: 
Miroslava Sekerášová, U Pramenů 489/5, 
Bartovice 717 00 Ostrava 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 133 a parc.č. 200/57       
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Bartovice   
1. část” mezi vlastníky: 
Martin Fiedler 
Zuzana Fiedlerová 
U Pramenů 338/11, Bartovice, 717 00 Ostrava 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 139 v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava  dle přílohy č.3  předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace 
Bartovice 1. část” mezi povinným: 
Povodí Odry, státní podnik 
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 141, parc.č. 200/24        
a parc.č. 200/41 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava  dle přílohy č.4 předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo č. 1823/2016/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 06008/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 1207/2016/ZM1418/18 ze dne 22.6.2016 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1823/2016/Oi/VZKÚ “Dešťová 
kanalizace a VO ul. Jahodová” se zhotovitelem: 

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 71600  Ostrava - Radvanice, IČO: 41035704 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Legionella - Domov Čujkovova”, po ř. č. 015/2017 
  
Usnesení číslo: 06009/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na dodání, 
nainstalování a zprovoznění řízené vstupní dezinfekce distribučních systémů teplé vody 
s následnými opatřeními pro minimalizaci rizika výskytu baktérií rodu Legionella 
v objektu Domova Čujkovova, Ostrava- Zábřeh, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 
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MTL spol. s r.o. 
se sídlem: Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava 
IČO: 47666765 

za cenu nejvýše přípustnou 688.667,-- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Odkanalizování MOb Polanka nad Odrou,  4. etapa, 
část II - Pasport”, po ř.č. 29/2017 
  
Usnesení číslo: 06010/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování 
pasportu stávajících kanalizačních řadů pro stavbu “Odkanalizování MOb Polanka nad Odrou 
4. etapa, část II” v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
se sídlem: Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 689 347,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože ”, po ř. č. 
032/2017 
  
Usnesení číslo: 06011/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na  realizaci stavby 
„Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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ELSPOL - Gattnar s.r.o. 
se sídlem: Švermova 806/96, 709 00 Ostrava 
IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 3.016.491,00 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vily Na Zapadlém č.p. 1674 -
PD+BOZP+AD+IČ”, po ř. č. 210/2016 
  
Usnesení číslo: 06012/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 05516/RM1418/79 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na vypracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby 
a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně výkonu inženýrské činnosti, 
autorského dozoru a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, to vše pro 
stavbu “Rekonstrukce vily Na Zapadlém č.p. 1674”, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
z důvodů uvedených v předloženém materiálu účastníky, kteří podali svou nabídku pod poř. 
č.: 

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

4. Masák & Partner, s.r.o. 
    se sídlem: Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova 39/575, PSČ 160 00 
    IČO: 27086631 

  
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 vypracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně výkonu inženýrské činnosti, autorského dozoru 
a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, to vše pro stavbu “Rekonstrukce 
vily Na Zapadlém č.p. 1674”, k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který 
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předložil svou nabídku pod poř. č. 8: 

PPS Kania s.r.o. 
se sídlem: Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 26821940 

za cenu nejvýše přípustnou 1.225.000,00 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v M ěstské nemocnici v Ostrav ě 
(PD+AD)”, po ř. č. 030/2017 
  
Usnesení číslo: 06013/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na  provedení 
průzkumných prací, vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí, projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby vč. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a položkových rozpočtů a dále výkon občasného autorského dozoru po dobu 
realizace stavby „Dostavba Oprava kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě“, k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

 IGEA s.r.o. 

se sídlem: Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava 
IČO: 46580514 

za cenu nejvýše přípustnou 690.000,00 Kč bez DPH 

  
 

RM_M 36 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitosti do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 06014/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 05692/RM1418/82 
  
Rada města 
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1) vydává 
  

předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 37 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 06015/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) a k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a), 
bod 3) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  
2) nevydává 
  

předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) pod číslem 29 – městský obvod 
Radvanice a Bartovice obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  
 

RM_M 38 
Soutěž o titul Ostravský d ům roku 2016 
  
Usnesení číslo: 06016/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vyhlašuje 
  

soutěž o titul Ostravský dům roku 2016 k 22.březnu 2017 

  
2) schvaluje 
  

Statut soutěže o titul Ostravský dům roku 2016 a její rozpočet dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

o proplacení odměn za práci v odborné porotě nezávislým odborníkům z oboru urbanismu 
a architektury formou Dohody o provedení práce v hodinové sazbě dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy -  útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
zajistit průběh soutěže o titul Ostravský dům roku 2016 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 30.06.2017
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  
5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru kanceláře primátora 
zajistit vyhlášení soutěže o titul Ostravský dům roku 2016 a jejich výsledků a podpořit 
hlasování veřejnosti věcnými odměnami 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.06.2017
 vedoucí odboru kanceláře primátora 
  

 
RM_M 31 
Informace o zrušení zahran iční pracovní cesty Mgr. Kate řiny Šebestové, 
náměstkyn ě primátora, do Polska (Wroclaw) ve dnech 21.-22.03. 2017 
  
Usnesení číslo: 06017/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 05905/RM1418/86 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o zrušení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, 
do Polska (Wroclaw) ve dnech 21.-22.03.2017 
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RM_M 12 
Poskytnutí ú čelových neinvesti čních dotací z Fondu životního prost ředí 
města Ostravy na realizaci projekt ů “Výsadba zelen ě izolují cí lesopark 
Bělský les od ulice Plze ňské”, “Provoz Záchranné stanice Bartošovice”, 
“Mezinárodní konference EIA/SEA 2017”, “Poznávat a chránit”
a “Obvodová redukce koruny památného stromu He řmanický dub” 
  
Usnesení číslo: 06018/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 00792/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 
Ostravy ve výši 250.000 Kč právnické osobě: ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901, 
se sídlem č.p. 146, 742 54 Bartošovice na realizaci projektu “Provoz Záchranné stanice 
Bartošovice” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu a na straně 
statutárního města Ostravy o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 7 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ....................... o 250 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery spolkům 
§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .......... o 250 tis. Kč 

  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
25.000 Kč právnické osobě: Regionální centrum EIA s.r.o., IČO: 47150661, se sídlem Lidická 
1, 742 83 Klimkovice na realizaci projektu “Mezinárodní konference EIA/SEA 2017” dle 
přílohy č. 3 a důvodové zprávy a na straně statutárního města Ostravy o uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
18.000 Kč právnické osobě: ZO ČSOP ALCES, IČO: 75093081, se sídlem Gurťjevova 1823/8, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava na realizaci projektu “Poznávat a chránit” v roce 2017 dle přílohy č. 4 
a důvodové zprávy předloženého materiálu a na straně statutárního města Ostravy o uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního 
prostředí města Ostravy dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
 
 
5) rozhodla 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
5.000 Kč fyzické osobě: Alena Greculová, nar. 29. 01. 1974, adresa trvalého bydliště Vrbická 
196, Ostrava-Heřmanice na obvodovou redukci koruny památného stromu rostoucího 
na pozemku parc. č. 29/8 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu a na straně statutárního města Ostravy rozhodnout o uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .......................... o 48 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 
§ 3792, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 ............. o 25 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery spolkům 
§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ............. o 18 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery fyzickým osobám 
§ 3745, pol. 5493, ÚZ 1030, ORJ 190 ............... o 5 tis. Kč 

  
7) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
8) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T:05.04.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Zpracování lesních hospodá řských plán ů”, po ř. 
č. 39/2017 
  
Usnesení číslo: 06019/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
- zvyšuje financování na 
  pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 o                           424 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje na 
  § 1031, pol. 6119, ÚZ 1030, ORJ 190 o              424 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
lesních hospodářských plánů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. 
se sídlem: Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 
IČO: 25351079 

ze jednotkovou cenu nejvýše přípustnou 447,- Kč bez DPH/1ha 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
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realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 32 
Úprava rozpo čtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 06020/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zvýšení závazného ukazatele - investiční příspěvek na rok 2017 organizaci Domov pro seniory 
Kamenec, IČO 70631816, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 
za jeho výkon č. 02825/2015/SOC, ve výši 422 tis. Kč, účelově určený na realizaci 
akce Doplňkové úpravy zahrady Domova pro seniory Kamenec 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků 
- městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 3 042 tis. Kč na spolufinancování akce 
Regenerace sídliště Muglinov - 4. etapa 
- městskému obvodu Petřkovice ve výši 2 000 tis. Kč na rekonstrukci školních šaten ZŠ 
Petřkovice 
- městskému obvodu Proskovice ve výši 515 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na 
akci Hasičská zbrojnice 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13010 o 3 872 tis. Kč (A.1.) 
(A.5.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 109517018, org. 86000000 o 1 185 tis. Kč 
                                                ÚZ 109117017, org. 86000000 o 209 tis. Kč 

- neinvestiční převody z Národního fondu 
na pol. 4118, ORJ 120, ÚZ 060595206 o 683 tis. Kč (A.2.) 
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- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 237 tis. Kč (A.4.) 

- běžné výdaje 
(C.2.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, org. 85000000 o 36 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 103133063, org. 85000000 o 9 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 103133063, org. 85000000 o 4 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 103103639, org. 85000000 o 18 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 103103639, org. 85000000 o 5 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 103103639, org. 85000000 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 85000000 306 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 85000000 o 77 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 85000000 o 28 tis. Kč 
(A.1.) na ORJ 130, § 4339, pol. 5133, ÚZ 13010 o 6 tis. Kč 
                                            pol. 5136, ÚZ 13010 o 25 tis. Kč 
                                            pol. 5137, ÚZ 13010 o 50 tis. Kč 
                                            pol. 5167, ÚZ 13010 o 30 tis. Kč 
                                            pol. 5173, ÚZ 13010 o 56 tis. Kč 
          na ORJ 133, § 4339, pol. 5137, ÚZ 13010 o 40 tis. Kč 
          na ORJ 135, § 4339, pol. 5011, ÚZ 13010 o 1 250 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 13010 o 100 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 13010 o 313 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 13010 o 113 tis. Kč 
          na ORJ 180, § 4339, pol. 5139, ÚZ 13010 o 50 tis. Kč 
                                            pol. 5164, ÚZ 13010 o 55 tis. Kč 
                                            pol. 5166, ÚZ 13010 o 180 tis. Kč 
                                            pol. 5167, ÚZ 13010 o 600 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 13010 o 700 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 13010 o 30 tis. Kč 
                                            pol. 5499, ÚZ 13010 o 250 tis. Kč 
                                            pol. 5909, ÚZ 13010 o 12 353 tis. Kč 
          na ORJ 120, § 6402, pol. 5364, ÚZ 13010 o 316 tis. Kč 
(C.3.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 3639, org. 88000000 o 38 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 3639, org. 88000000 o 10 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 3639, org. 88000000 o 4 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 90002, org. 88000000 o 151 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 90002, org. 88000000 o 38 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 90002, org. 88000000 o 14 tis. Kč 
na § 3639, pol. 5175, ORJ 210 o 20 tis. Kč (C.4.) 
(A.5.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 86000000 o 363 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 86000000 o 91 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 86000000 o 33 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 109517018, org. 86000000 o 144 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 86000000 o 65 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 86000000 o 17 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 86000000 o 6 tis. Kč 
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                                            pol. 5021, ÚZ 109117017, org. 86000000 o 26 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, ORG 7259000000 o 200 tis. Kč (C.5.) 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7333000000 o 1 200 tis. Kč 
(C.6.)                                                   

- investiční transfery 
na § 4350, pol. 6351, ORJ 180, org. 41 o 422 tis.Kč (C.1.) 

- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
na § 3311, pol. 5336, ÚZ 060595206, org. 4234 o 683 tis. Kč (A.2.) 
na § 3529, pol. 5336,ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 237 tis .Kč (A.4.)  

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
  na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 603 o 3 042 tis. Kč (C.7.) 
  na § 6330, pol. 5347,ÚZ 3500, org. 611 o 2 000 tis. Kč (C.8.) 
  na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 615 o 515 tis.Kč (C.10.) 

- z v y š u j e  rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 649 tis. Kč (A.5.) 

- z v y š u j e  financování 
na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 13010 o 12 645 tis. Kč (A.1.) 

 s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 20 tis. Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 422 tis.Kč (C.1.) 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7040000000 o 200 tis. Kč (C.5.) 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7040000000 o 1 200 tis. Kč (C.6.) 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 2 000 tis. Kč (C.8.) 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064000000 o 515 tis. Kč (C.10.) 

s n i ž u j e  účelová rezerva 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 300, org. 85000000,  o 485 tis. Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 300, § 3719, pol. 5901, org. 88000000 o 210 tis. Kč 
                               § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 45 tis. Kč 
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na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 6330 o 3 042 tis. Kč (C.7.) 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.3.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
  na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 283 tis. Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
  na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 283 tis. Kč 

městský obvod Michálkovice (A.3.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
  na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 142 tis. Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
  na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 142 tis. Kč 

městský obvod Slezská Ostrava (C.7.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 603 o 3 042 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 2629 - Regenerace sídliště Muglinov - 4. etapa 
  na § 3745, pol. 6121, ÚZ 6330 o 3 042 tis. Kč  

městský obvod Petřkovice (C.8.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 o 2 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice 
  na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 000 tis. Kč 

městský obvod Proskovice (C.10.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 615 o 515 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Hasičská zbrojnice - PD 
  na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 515 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 40 
Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouv ě o poskytnutí investi ční 
účelové dotace, řešícího rozší ření aktivit spole čnosti Dopravní podnik 
Ostrava a.s. v rámci projekt ů spolufinancovaných z Programu 
švýcarsko- české spolupráce a nav ýšení nominální hodnoty závazku 
statutárního m ěsta Ostrava v t ěchto projektech 
  
Usnesení číslo: 06021/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 00786/17 
k usnesení č. 11305/RM0610/136 
k usnesení č. 0731/ZM1418/10 
k usnesení č. 03826/RM1418/57 
k usnesení č. 4571/RM1014/60 
k usnesení č. 9681/RM1014/127 
k usnesení č. 02223/RM1418/32 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové 
dotace, ev. č. 2827/2015/OD, uzavřené dne 5.11.2015, řešícího rozšíření aktivit společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. v rámci projektů spolufinancovaných z Programu švýcarsko-
české spolupráce a navýšení nominální hodnoty závazku statutárního města Ostrava v těchto 
projektech z původní maximální hodnoty 22 703 708 Kč na 27 251 639 Kč, mezi statutárním 
městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, se sídlem 
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_VZ 1 
Zadání zpracování architektonické studie “Mod ernizace podchodu 
u tramvajové zastávky D ůl Hlubina” 
  
Usnesení číslo: 06022/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
09 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování architektonické 
studie “Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina” za cenu 125 000,- vč. 
DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a Ing. arch. 
Jiřím Halfarem, Gen. Vlachého 184, 747 62 Mokré  Lazce, IČ 65516885 

  
2) rozhodla 
  

o realizaci rozpočtového opatření, kterým se: 

s n í ž í 

investiční transfer ostatním příspěvkovým organizacím na: 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                  o 125 tis. Kč 

z v ý š í 

kapitálové stavby na: 

§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                                                       o 125 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  
realizovat schválené rozpočtové opatření 

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

 
RM_M 13 
Žádost zam ěstnance o prominutí úhrady náklad ů spojených se studiem  
  
Usnesení číslo: 06023/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
36 

  
k materiálu č. BJ1418 00815/17 
  
Rada města 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

nevyhovět žádosti zaměstnankyně paní Ing. Bc. Marty Gernerové, nar. 16.08.1972, bytem 
Hasičská 913/26, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 
a rozhodnout o neprominutí pohledávky města vůči zaměstnanci spočívající v povinnosti 
zaměstnance podle odst. 2 písm. d) kvalifikační dohody, která je přílohou č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit žádost zaměstnance dle bodu 1) usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu 
města na jeho jednání dne 05.04.2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 05.04.2017
 vedoucí odboru platového a personálního 
  

 
RM_M 48 
Smlouva o zajišt ění odborné stáže stipendist ů nadace 
  
Usnesení číslo: 06024/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o zajištění odborné stáže stipendistů nadace mezi statutárním městem 
Ostrava a Nadací Open Society Fund Praha, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3, 
IČO 47611804, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na souhlas ke stavbá m na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí  
  
Usnesení číslo: 06025/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník sousední  nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek  parc.
č. 1913/7 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Svinov, obec Ostrava) s umístěním a realizací 
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stavby „Kartonážní výroba Mikes s.r.o. SO-10 Akumulační nádrž - rozšíření“ na pozemku 
parc.č. 1913/99 – manipulační plocha, ostatní plocha v k.ú. Svinov, obec Ostrava, pro žadatele: 
Projekční kancelář, Ing. Miroslava Kavuláka, Rošického 960, 721 00  Ostrava - Svinov, 
IČO: 18970001, na základě plné moci investora stavby: MIKES s.r.o., Jelínkova 20/1, 721 00 
Ostrava – Svinov, IČO: 48397041 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 306/1 –
ovocný sad  v k.ú. Muglinov, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Hospodářská 
budova“ na pozemku parc.č. 306/67 – ovocný sad v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, pro žadatele: 
Ing. Jana Lojkáska, U Sídliště 906/14, 712 00  Ostrava – Muglinov, na základě vystavené plné 
moci investora stavby: Ing. Jaromíra Lojkáska a Magdaleny Lojkáskové, Keltičkova 46, 
710 00  Ostrava – Slezská Ostrava 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1922/8 
– ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava) s umístěním 
a realizací stavby „Domácí čistička odpadních vod“ na pozemku parc.č. 1199 – zahrada v k.ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, pro žadatele a investora stavby: Janu a Jana Tajzichovi, 
Sládkova 2988/27a, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.03.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.03.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 9 
Zadání zpracování investi čních zám ěrů “Parkovišt ě Kolonie 
Jeremenko” a “Parkovišt ě Hlubina” 
  
Usnesení číslo: 06026/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o zadání veřejných zakázek malého rozsahu a o uzavření smluv na zpracování investičních 
záměrů akcí “Parkoviště Kolonie Jeremenko” za cenu 99 863,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a “Parkoviště Hlubina” za cenu 81 182,- Kč bez DPH dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností Ostravské komunikace 
a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava, IČO 25396544  

  
2) rozhodla 
  

o realizaci rozpočtového opatření, kterým se: 

s n í ž í 

investiční transfer ostatním příspěvkovým organizacím na: 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                o 220 tis. Kč 

zvýší 

kapitálové výdaje na: 

§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                                                     o 220 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

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

 
RM_M 51 
Návrh na poskytnutí ú čelové i nvesti ční dotace Moravskoslezskému 
kraji na spolufinancování stavby v oblasti dopravní  infrastruktury: 
mimoúrov ňového k řížení “MÚK Bazaly - I. etapa” 
  
Usnesení číslo: 06027/RM1418/87 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00782/17 
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Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji se sídlem: 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na spolufinancování stavby “MÚK Bazaly -
I. etapa” ve výši 5 902 411,92  Kč z rozpočtu statutárního města Ostrava 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 
 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižuje rozpočtová rezerva ORJ 120 
§ 6409, pol. 5901                                                                                      o              5 903 tis. Kč 

zvyšují se kapitálové výdaje  ORJ  300 

§ 2212, pol. 6342, ÚZ 0978                                                                      o              5 903 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
  
 
 


