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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 15.11.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05155/RM1418/75 RM_M 0 Schválení programu 75. schůze rady města dne 

15.11.2016 

35 

05156/RM1418/75 RM_M 21 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 

Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

do Belfastu, Severní Irsko (Velká Británie) a do 

Irska ve dnech 19.-28.9.2016 a do Mexika ve 

dnech 8.-24.10.2016 

42 

05157/RM1418/75 RM_M 35 Zahájení projektové přípravy a schválení podání 

žádosti pro projekt s názvem “Rekonstrukce 

sportovního areálu” v rámci výzvy Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy 

50 

05158/RM1418/75 RM_MZP 2 Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti                       

a účinnosti systému finanční kontroly u městského 

obvodu Hrabová v roce 2016 

02 

05159/RM1418/75 RM_M 20 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace č. 

1827/2016/KP společnosti Ostravský informační 

servis, s.r.o. na rekonstrukci pobočky Elektra 

01 

05160/RM1418/75 RM_M 19 Přehled písemností adresovaných radě města                  

a zastupitelstvu města za období od 08.09.2016 do 

01.11.2016 

28 

05161/RM1418/75 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Revitalizace Pustkoveckého 

údolí IZ”, poř. č. 192/2016 

38 

05162/RM1418/75 RM_M 32 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Korýtko, příspěvková organizace a právnické 

osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace 

40 

05163/RM1418/75 RM_M 17 Schválení přípravy projektu na podporu procesu 

komunitního plánování sociálních služeb a 

návazných aktivit ve městě Ostrava a zpracování 

žádosti o finanční podporu z OP Zaměstnanost 

86 

05164/RM1418/75 RM_M 40 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na 

provoz na rok 2016 organizaci PLATO Ostrava, 

p.o. 

42 

05165/RM1418/75 RM_M 15 Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů 

na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 

2017 a výzva 

91 

05166/RM1418/75 RM_M 42 Schválení objednávky studie nové střelnice na ul. 

Plzeňská v Ostravě 

91 

05167/RM1418/75 RM_M 5 Návrh uzavřít darovací smlouvu s 

Moravskoslezským krajem 
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05168/RM1418/75 RM_M 6 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě           

o zřízení služebnosti k pozemku v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, pro fyzickou osobu 

08 

05169/RM1418/75 RM_M 7 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

05170/RM1418/75 RM_M 8 Souhlas s provedením technického zhodnocení            

na majetku statutárního města Ostravy nájemcem 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

08 

05171/RM1418/75 RM_M 9 Navýšení hodnoty vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy o realizované 

technické zhodnocení a záměr pronájmu 

vodohospodářských staveb 

08 

05172/RM1418/75 RM_M 10 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, 

a.s. 

08 

05173/RM1418/75 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním stavby “Posílení 

energetické výzbroje Masarykova náměstí” na 

pozemku v k.ú. Moravská Ostrava ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

08 

05174/RM1418/75 RM_M 12 Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního 

řadu a splaškové kanalizace a uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě darovací, uzavřít smlouvu o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Bytovým 

družstvem Krásnopolská 

08 

05175/RM1418/75 RM_M 23 Návrh na souhlas vlastníka pozemku se záborem 

veřejné zeleně, návrh na záměr města pronajmout 

části pozemků v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, k.ú. 

Michálkovice a k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

08 

05176/RM1418/75 RM_M 24 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a dodatku 

č. 1 

08 

05177/RM1418/75 RM_M 25 Návrh na přijetí daru - movitých věcí od 

zájmového sdružení právnických osob 

TROJHALÍ KAROLINA, návrh na svěření 

movitých věcí dodatkem č. 2 ke zřizovací listině 

právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková 

organizace 

08 

05178/RM1418/75 RM_M 34 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k částem 

pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností Asental Business center s.r.o. 

08 

05179/RM1418/75 RM_M 38 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene se společností Veolia Průmyslové služby 

ČR, a.s., a návrh na uzavření nájemní smlouvy              

s Kofola Československo a.s. 
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05180/RM1418/75 RM_M 39 Předchozí souhlas s uzavřením dodatků ke 

smlouvě o výpůjčce a k nájemní smlouvě pro 

městský obvod Ostrava - Jih Předchozí souhlas             

s uzavřením nájemní smlouvy pro městský obvod 

Svinov 

08 

05181/RM1418/75 RM_M 41 Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č. 

3035/106, Ostrava - Bělský Les 

08 

05182/RM1418/75 RM_M 43 Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava 

08 

05183/RM1418/75 RM_M 44 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu            

a smlouvu o činnosti odborného lesního hospodáře 

ev. č. 2267/2007/MJ, ve znění dodatků č. 1 - č. 6, 

návrh na záměr města pronajmout část pozemku           

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05184/RM1418/75 RM_M 27 Návrh na uzavření “Dohody o umístění tělesa na 

mostě” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - 

úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” 

05 

05185/RM1418/75 RM_M 28 Návrh na uzavření dohody o činnosti a umístění 

stavby, smlouvy nájemní a smluv o budoucích 

věcných břemenech týkajících se staveb 

zahrnutých do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

05186/RM1418/75 RM_M 29 Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných 

břemenech a služebnostech inženýrských sítí 

týkajících se staveb zahrnutých do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

05187/RM1418/75 RM_M 31 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 

č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9.4.2015 ke stavbě 

“Rekonstrukce ul. Nádražní” v Ostravě 

05 

05188/RM1418/75 RM_M 37 Návrh Smlouvy o dílo na PD a AD pro stavbu 

“Odstranění výpustí Těšínská II” 

05 

05189/RM1418/75 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro 

stavbu “Rekonstrukce vodovodu ul. 

Michálkovická a Petřvaldská- BOZP” 

05 

05190/RM1418/75 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce objektu Střelniční 

75/8 - PD+BOZP+AD+IČ 

05 

05191/RM1418/75 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. 

Mitrovická, č.p. 213-205, Ostrava-Stará Bělá”, 

poř. č. 188/2016 

05 

05192/RM1418/75 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Cyklistická stezka Proskovická, 

Blanická”, poř.č. 137/2016 

05 

05193/RM1418/75 RM_M 36 Předchozí souhlas rady města k prodeji 

nemovitostí svěřených městským obvodům                 

a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

05194/RM1418/75 RM_VZ 8 Veřejná zakázka malého rozsahu na činnost 

organizátora architektonické soutěže “GALERIE 

JATKA, OSTRAVA.” 

28 
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05195/RM1418/75 RM_M 2 Přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištění 

ovzduší od společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

80 

05196/RM1418/75 RM_M 33 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

05197/RM1418/75 RM_M 30 Návrh tarifních úprav Tarifu ODIS a jeho ceníku 

pro rok 2017 

45 

05198/RM1418/75 RM_VZ 4 Zadání zpracování investičního záměru stavby 

“Propojení Francouzská - Rudná” 

09 

05199/RM1418/75 RM_MZP 1 Návrh na změnu organizační struktury dle 

funkčních míst odboru vnitřních věcí a návrh na 

úpravu počtu funkčních míst odboru dopravy 

36 

05200/RM1418/75 RM_M 1 Návrh na zápis do Kroniky statutárního města 

Ostravy za roky 2012 a 2013 

26 

05201/RM1418/75 RM_M 3 Návrh na uzavření darovací smlouvy o darování 

archiválií 

26 

05202/RM1418/75 RM_M 4 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 

05203/RM1418/75 RM_M 13 Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny na hladině VN pro rok 2017 

84 

05204/RM1418/75 RM_M 18 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce hmotného 

majetku 

84 

05205/RM1418/75 RM_M 26 Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI 

ostravské aglomerace 

21 

05206/RM1418/75 RM_M 45 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

září 2016 

28 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Údržba objektů a dřevin na řece 

Ostravici”, poř. č. 223/2016 

84 

  RM_M 22 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany 

Secové, ředitelky Střediska volného času 

Korunka, p.o., do Švýcarska (Ženeva) ve dnech 

28.–31.10.2016 

42 

  RM_M 16 Bytový dům č. p. 1390 v k.ú. Moravská Ostrava 89 

  RM_M 14 Zásady na poskytnutí stipendia v akademickém 

roce 2017/2018 a vyhlášení výběrového řízení na 

poskytnutí stipendia v akademickém roce 

2017/2018 

91 
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RM_M 0 
Schválení programu 75. schůze rady města dne 15.11.2016 
  
Usnesení číslo: 05155/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 75. schůze rady města dne 15.11.2016 

  

 
RM_M 21 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Belfastu, Severní Irsko (Velká 
Británie) a do Irska ve dnech 19.-28.9.2016 a do Mexika ve dnech 8.-
24.10.2016 
  
Usnesení číslo: 05156/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 04507/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 

p.o. do Belfastu, Severní Irsko (Velká Británie)  a do Irska  ve dnech 12.-16.4.2016 a do 

Mexika  ve dnech 8.-24.10.2016 

  

 
RM_M 35 
Zahájení projektové přípravy a schválení podání žádosti pro projekt          
s názvem “Rekonstrukce sportovního areálu” v rámci výzvy 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
  
Usnesení číslo: 05157/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Rekonstrukce sportovního areálu”, městského obvodu Polanka nad 

Odrou, ke spolufinancování v rámci Státní podpory sportu pro rok 2017, Programu 133510 - 

Podpora materiálně technické základny sportu 
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2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Rekonstrukce sportovního areálu” ke spolufinancování 

v rámci Státní podpory sportu pro rok 2017, Programu 133510 - Podpora materiálně technické 

základny sportu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Polanka nad Odrou, jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu, dle bodu 1) tohoto usnesení                  

a zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh dle bodu 2) tohoto usnesení,                    

v souladu s podmínkami výzvy Státní podpory sportu pro rok 2017, v případě že zastupitelstvo 

městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci, uvedené v bodu 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 30.11.2016 

 starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou 

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2)  tohoto usnesení financování projektu v celkové výši  

17 205  tis. Kč 

- v roce 2017 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 15 485 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 

spolufinancování celkem ve výši 6 340 tis. Kč, dle přílohy č. 1 Cash flow 

  

5) žádá 

  
městský obvod Polanka nad Odrou 

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

v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava  dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 30.11.2016 

 starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou 

  
 

RM_MZP 2 
Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému 
finanční kontroly u městského obvodu Hrabová v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 05158/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
02 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 8/46  

Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly u městského 

obvodu Hrabová v roce 2016, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o podání Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (trestní 

oznámení), dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

odeslat Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (trestní 

oznámení) 

  

 Vyřizuje: Ing. Renata Gembíková, T: 25.11.2016 

 vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

  
 

RM_M 20 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
investiční účelové dotace č. 1827/2016/KP společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. na rekonstrukci pobočky Elektra 
  
Usnesení číslo: 05159/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 03267/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové 

dotace č. 1827/2016/KP na rekonstrukci pobočky Elektra, uzavřené dne 29. 6. 2016 mezi 

statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451              

a společností Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00  

Ostrava, IČO: 26879280, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 
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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě dle 

bodu1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 14.12.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 19 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za 
období od 08.09.2016 do 01.11.2016 
  
Usnesení číslo: 05160/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 

od 08.09.2016 do  01.11.2016 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 31.12.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) projednala 

  
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených do 

01.11.2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu 

vyřízení písemností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Revitalizace Pustkoveckého údolí IZ”, poř. č. 192/2016 
  
Usnesení číslo: 05161/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

investičního záměru k akci “Revitalizace Pustkoveckého údolí” k.ú. Poruba a k.ú. Pustkovec, 

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

ATELIER FONTES, s.r.o. 

se sídlem: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno 

IČO: 63486466 

za cenu nejvýše přípustnou 288.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 32 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Korýtko, příspěvková organizace a právnické osobě Dětské 
centrum Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05162/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření 
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a) právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 2936/6, 

700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867, v celkové pořizovací hodnotě 486 815,- Kč, 

zůstatková hodnota 2,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 

1025/5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956, v celkové pořizovací hodnotě 283 061,- Kč 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle příloh č. 1 - 4 předloženého materiálu: 

a) Domov Korýtko, příspěvková organizace 

     předseda - Ing. René Škarka, vedoucí provozu 

     členové    - Libuše Holčáková - vedoucí střediska 

                      - Josef Chovanec - vedoucí střediska 

                      - Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

b) Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace 

    předseda  - Vítězslav Boháč, technik 

,   členové     - Hana Matýsková, referent evidence majetku 

                      - Jozefina Rucká, majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedům komisí 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle příloh č. 1 - 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. René Škarka, T: 16.12.2016 

 vedoucí provozu 

  
 Vyřizuje: Vítězslav Boháč, T: 16.12.2016 

 technik 
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RM_M 17 
Schválení přípravy projektu na podporu procesu komunitního 
plánování sociálních služeb a návazných aktivit ve městě Ostrava                  
a zpracování žádosti o finanční podporu z OP Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 05163/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
k usnesení č. 0815/ZM1418/12 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu na podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb                  

a návazných aktivit ve městě Ostravě ke spolufinancování z Operačního programu 

Zaměstnanost, Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, Investiční priorita: 

Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně 

zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu a zpracováním 

žádosti o finanční podporu z operačního programu Zaměstnanost dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 40 
Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2016 
organizaci PLATO Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 05164/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2016 organizaci PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO: 71294538, o 326 tis. Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                    o 326 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3315, pol. 5331, org. 4250   o 326 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

PLATU Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO: 71294538,   o 326 tis. Kč 

  

 
RM_M 15 
Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů na ocenění pedagogů 
u příležitosti Dne učitelů 2017 a výzva 
  
Usnesení číslo: 05165/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 

2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
text výzvy k podání návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2017 dle přílohy          

č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 14/46  

RM_M 42 
Schválení objednávky studie nové střelnice na ul. Plzeňská v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 05166/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky zpracování studie nové střelnice  na ul. Plzeňská v Ostravě na 

společnost atelier SIKORA spol s.r.o., IČO 62300296, se sídlem 28. října 1851/84, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava za cenu nejvýše 355.740,- Kč vč. DPH 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3419, pol. 6121, ORJ 161 o 300 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 300 tis. Kč 

  

3) pověřuje 

  
vedoucí odboru školství a sportu 

podpisem objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 5 
Návrh uzavřít darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 05167/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

rozhodnout uzavřít darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem, IČO 708 90 692, sídlo            

ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, dle které statutární 

město Ostrava nabyde vlastnické právo k části pozemku parc.č. 5596/1, o výměře 177 m2, 

která je oddělena dle geometrického plánu č. 4031-693/2016 a nově označena jako pozemek 

parc.č. 5596/33, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 6 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k 
pozemku v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, pro fyzickou osobu 
  
Usnesení číslo: 05168/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby STL plynovodní přípojky k části pozemku: 

- p. p. č. 566/6  v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, který vznikne oddělením části pozemku p. 

p. č. 566/6, o výměře 85 m2, v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 

2029-45/2016, 

s budoucím oprávněným: 

XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 7 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05169/RM1418/75 

(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 pro přípojky NN 0,4 kV sestávající ze 4 ks 

kabelů NN 0,4 kV k částem pozemků: 

parc.č. 947/5 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

parc.č. 947/7 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc.č. 971/5 - zahrada, 

parc.č. 973/6 - zahrada, 

parc.č. 978/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Souhlas s provedením technického zhodnocení na majetku statutárního 
města Ostravy nájemcem Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 05170/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s provedením technického zhodnocení v předpokládané celkové hodnotě  457.156,20 Kč bez 

DPH na vodohospodářském majetku statutárního města Ostravy inv. č. 000000087809, které 

bude realizováno nájemcem společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a na náklady 

nájemce v souladu s ustanovením čl.9 bodu 9.2 Koncesní smlouvy ev.č.05691/2000/LPO                  

ze dne 22.12.2000, a to: 

- doplnění elektroinstalace pro expozici “Historie ostravského vodárenství Babylon”,  jedná se 

o montáž osvětlení vitrín, tabulí, soklů a úpravu elektrorozvodů, nutnou pro napojení osvětlení 
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RM_M 9 
Navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu 
vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 05171/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku, který má společnost Ostravské vodárny              

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

smlouvou, a to: 

- u Čerpací stanice odpadních vod Petřkovice Hlučínská - za účelem navýšení kapacity pro 

rozšíření kanalizační sítě se provedly stavební úpravy nátokových žlabů včetně nového 

obslužného zábradlí a plošiny, rekonstrukce technologie čerpací stanice, došlo k doplnění 

silnoproudých rozvodů, potrubních a kabelových rozvodů, elektroinstalace, byla vyměněna 

kalová čerpadla, nožová šoupátka, zpětné klapky, samočistící česle, byl napojen řídící systém 

včetně technologie a provedena dodávka a montáž rozvaděče, přístrojů ultrazvukového měření 

hladiny, plovákového spínače, inv. č. majetku 82993, 157163, 157164, 157165 o celkovou 

částku 4,030.932,00 Kč, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby “Rekonstrukce ČSOV Hlučínská” v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, 

- u Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě - Přívoze byla provedena výměna pásového 

dopravníku jemných česlí, lisu za šnekový dopravník shrabků, lisu na shrabky s pračkou 

shrabků, byly instalovány nové pororošty a provedeny stavební úpravy, elektrorozvody                     

a soubor řízení technologických procesů, inv. č. majetku 87846, 137135, 157218, 157220                    

o celkovou částku 2,389.470,00 Kč, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby “ÚČOV - dopravník jemných česlí”               

v k.ú. Přívoz 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

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

Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava 
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- Lapák štěrku celkové délky 7,35 m, šířky 1,3 m, hloubky 5,18 m včetně vstupních komínů          

a nového potrubí délky 6 m, uložený v pozemku parc. č. 2358/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 72/16/VH/K ze dne 10.6.2016. 

Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev.č. 2712/2016/MJ ze dne 

24.10.2016 a kupní smlouvou ev.č.2808/2016/MJ ze dne 2.11. 2016, a to: 

- Jednotná kanalizace DN 300 z trub kameninových celkové délky 212,1 m, uložená                 

v pozemcích parc. č. 253/2, parc. č. 253/14, parc. č. 253/23, parc. č. 421/15, všechny v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním rozhodnutím č. 1180/04 ze 

dne 10.11.2004. 

- Vodovodní řad PE D 90 a PE D 110 včetně 2 kusů podzemních hydrantů  celkové 

délky 172,67 m, uložený v pozemcích  parc. č.10/9, parc. č. 1523, parc. č. 1526/1, parc. č. 

1526/6, parc. č. 1526/7, všechny v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č.43/16/VH ze dne 7.4.2016. 

  

3) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 18.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 10 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05172/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 1409/ZM1418/21 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 19/46  

vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 312 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 

jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS_9060) 

- pozemek parc.č. 314 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 

jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS_9058) 

- pozemek parc.č. 110/55 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 

jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS_8620) 

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

40502, IČO 247 29 035 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním stavby “Posílení energetické výzbroje 
Masarykova náměstí” na pozemku v k.ú. Moravská Ostrava ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05173/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s umístěním stavby - ”Posílení energetické výzbroje Masarykova náměstí” - 2 ks 

energetických sloupků na  pozemku parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava dle katastrální mapy, která je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

pro žadatele: 

Statutární město Ostrava  -  městský  obvod  Moravská  Ostrava  a  Přívoz,  náměstí Dr. E. 

Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 12 
Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu a splaškové 
kanalizace a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, uzavřít 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Bytovým družstvem 
Krásnopolská 
  
Usnesení číslo: 05174/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí budoucího daru inženýrských sítí dle přílohy č. 1A, 1B předloženého materiálu, v k.ú. 

Pustkovec, obec Ostrava, a to: 

vodovodní řad PE D 90 v celkové předpokládané délce 84 m, který bude uložen v pozemcích: 

- parc. č. 4712/1 - zahrada, 

- parc. č. 4712/4 - zahrada, 

- parc. č. 4712/5 - zahrada, 

splašková kanalizace DN 300 v celkové předpokládané délce 109 m, která bude uložena                  

v pozemcích: 

- parc. č. 4712/1 - zahrada, 

- parc. č. 4712/3 - zahrada, 

- parc. č. 4712/3 - zahrada, 

- parc. č. 4712/6 - zahrada, 

- parc. č. 4707/2 - orná půda, 

- parc. č. 4708 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 4709 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 4833/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

s 

budoucím dárcem 

Bytové družstvo Krásnopolská, 

se sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 017 10 893 

Stavební objekty budou realizovány v rámci stavby “Novostavba bytových domů Ostrava – 

Pustkovec, ul. Krásnopolská – SO 04.1 Vodovodní řad, SO 05.1 Splašková kanalizace”. 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE D 90 a splaškové kanalizace DN 300                 

k pozemkům: 

parc. č. 4712/1 – zahrada, 

parc. č. 4712/2 – zahrada, 

parc. č. 4712/3 – zahrada, 

parc. č. 4712/4 – zahrada, 

parc. č. 4712/5 – zahrada, 

parc. č. 4712/6 – zahrada, 

vše v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem: 

Bytové družstvo Krásnopolská 

se sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 017 10 893, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací uvedená v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

 
RM_M 23 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku se záborem veřejné zeleně, návrh 
na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Kunčice nad 
Ostravicí, k. ú. Michálkovice a k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05175/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užíváním veřejné zeleně ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pozemku 

parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o., se sídlem Čkalovova 

6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 253 85 691 

v období od 26.11.2016 do 31.1.2017 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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za účelem pořádání akce ”Vánoční kluziště!!!” 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 924/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 

5,475 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 

č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 620/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace            

o výměře7,6 m2 v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku územní informace, 

který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 

záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace            

o výměře 6,2 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku územní informace, 

který je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 

záměr zrušit 

  

 
RM_M 24 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 05176/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 75 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Dianetickým centrem Praha, z. s., se sídlem Opletalova 922/8, Nové Město, 110 00 Praha, 

IČO 649 37 640 

za účelem humanitární výstavy “ŽLUTÝ STAN POMOCI” 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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na dobu určitou od 18.11.2016 do 3.12.2016 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1487/2016/MJ ze dne 

31.5.2016, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 3188 - ostatní plocha, 

manipulační plocha o výměře 42,02 m2 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

s 

Dr. Ing. LXXXXXX KXXXXXXX, CSc., bydliště XXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXX 

Ing. ŠXXXXX NXXXXXXXXXu, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXX 

Ing. RXXXXX HXXXXXX, bydliště XXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX 

Ing. ZXXXX ŠXXXXXXXXXu, bydliště XXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXX X 

XXXXXX 

kterým dojde ke změně v: 

- čl. VI. odst. 3  - a to ke změně doby předání části pozemku z 6 měsíců na 12 měsíců 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na přijetí daru - movitých věcí od zájmového sdružení 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, návrh na svěření movitých 
věcí dodatkem č. 2 ke zřizovací listině právnické osoby PLATO Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05177/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03290/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o přijetí daru - movitých věcí specifikovaných v příloze č. 2 

předloženého materiálu a o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava 

a zájmovým sdružením právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem K Trojhalí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 72089237 

  

2) projednala 

  
návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině ze dne 25.5.2016, právnické osoby PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538, dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu, kterým se příspěvkové organizaci předávají                                

k hospodaření movité věci v celkové pořizovací ceně  2.184.316,84 Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 25.5.2016 právnické osoby PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině ze dne 

25.5.2016 právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace, dle bodu 3) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
5) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

k podepsání protokolu o účetním předání a převzetí majetku dle bodu 2) tohoto usnesení                       

za podmínky, že zastupitelstvo města schválí dodatek č. 2 dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 31.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava se společností Asental Business 
center s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05178/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- k části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc.č. 

1096/1, díl 2 o výměře 12 m2 

- k části pozemku parc.č. 3515/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 10,70 m2 

oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská) 

se společností 

Asental Business center s.r.o. 

se sídlem: Gregorova 2582/3 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 046 71 261 

na dobu určitou 29 dnů, za účelem rekonstrukce chodníku a komunikace nacházejících se                  

na částech předmětných pozemků v rámci realizace stavby “Komplexní rekonstrukce 

administrativních budov Prokešovo náměstí 5 a Prokešovo náměstí 6”, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku                            
ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě                      
o zřízení věcného břemene se společností Veolia Průmyslové služby 
ČR, a.s., a návrh na uzavření nájemní smlouvy s Kofola 
Československo a.s. 
  
Usnesení číslo: 05179/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním kabelového vedení 22kV do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 3630/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 

se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 278 26 554 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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v rámci stavby “DOV HLUBINA, KOFOLA - domov v srdci Ostravy” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování kabelového vedení 22kV k části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 3630/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 

se sídlem Zelená 2061/88a, Mriánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 278 26 554 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy s právnickou osobou 

Kofola Československo a.s. 

se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, 

IČO 242 61 980, 

jejímž předmětem je pronájem části nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,                      

a to pozemku parc. č. 3630/22 o výměře 735,50 m2, za účelem realizace stavby KOFOLA - 

domov v srdci Ostravy, za nájemné ve výši 66.195,00 Kč/ročně, tj. 90 Kč/m2/rok, 

na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do předání předmětu nájmu nejpozději však                    

do 31.12.2018, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 39 
Předchozí souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvě o výpůjčce a k 
nájemní smlouvě pro městský obvod Ostrava - Jih Předchozí souhlas s 
uzavřením nájemní smlouvy pro městský obvod Svinov 
  
Usnesení číslo: 05180/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 

Ostrava - Hrabůvka 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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1. Předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke “Smlouvě o výpůjčce a právu provést 

stavbu” ev.č. 17/014/1243/08/Wyb. ze dne 21. 10. 2008 na pozemky svěřené tomuto 

městskému obvodu a to, k části pozemku parc.č. 740/4, ost. plocha - jiná plocha o výměře                

5 091 m2 a k části pozemku parc.č. 740/49, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 366 m2, 

oba v k.ú. Výškovice  u Ostravy, obec Ostrava (ul. Výškovická) 

se společností 

3E PROJEKT, a.s. 

se sídlem: Mjr. Nováka 1490/14, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

IČO: 25389092 

za účelem zřízení a rekonstrukce zpevněných ploch a provedení parkovacích úprav                         

v rámci realizace stavby plánované demolice a výstavby obchodního střediska “ODRA”                    

ve Výškovicích, v souladu s čl. 7, odst. (8), písmene c) bod 5 Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, úplné znění 

2. Předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke “Smlouvě o nájmu nemovitostí a o právu 

provést stavbu” ev.č. 17/014/181/09/Tóth. ze dne 15. 6. 2009 na pozemky svěřené tomuto 

městskému obvodu a to, k části pozemku parc.č. 740/4, ost. plocha - jiná plocha o výměře                 

2 907,50 m2 a k části pozemku parc.č. 740/49, ost. plocha - ost. komunikace o výměře                 

4,50 m2, oba v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava (ul. Výškovická) 

se společností 

3E PROJEKT, a.s. 

se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

IČO: 25389092 

za účelem umístění a realizace stavby - plánované demolice a výstavby obchodního střediska 

“ODRA” ve Výškovicích, v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bod 5 Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, úplné znění 

  

2) vydává 

  
pro statutární město Ostrava - Městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky svěřené tomuto městskému 

obvodu: 

- parc.č. 1568/1, ost. plocha - jiná plocha 

- parc.č 1912/3, ost. plocha - jiná plocha 

- parc.č. 1912/4, ost. plocha - jiná plocha 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Jelínkova) 

se společností 

HAST RETAIL s.r.o. 

se sídlem Kopťovo 503 

739 34 Václavovice 

IČO: 27835731 

za účelem umístění a realizace stavby - parkoviště osobních automobilů, přeložky chodníků                           

a opěrné zdi, v souladu s čl.7, odst. (8) písmene c) bod 5 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, úplné znění 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 41 
Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č. 3035/106, Ostrava - 
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 05181/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. XX ve 3.NP domu na  ul. Horní 

3035/106, Ostrava-Bělský Les,  

mezi nájemcem XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX 

XXXX XXX XX XXXXXXXXXX, a podnájemcem XXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu 

určitou do 30.10.2017 

  

 
RM_M 43 
Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05182/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava p.p.č. 114/6, ost. plocha - 

ost. komunikace o celkové výměře 4,99 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to část označená 

v katastrální mapě jako “A” o výměře 0,62 m2, část označená v katastrální mapě jako “B” o 

výměře 1,32 m2 a část označená v katastrální mapě jako ”C” o výměře 3,05 m2, v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava (ul. Otova), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 44 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu a smlouvu o činnosti 
odborného lesního hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ, ve znění dodatků            
č. 1 - č. 6, návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05183/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
08 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu a smlouvu o výkonu činnosti odborného lesního 

hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ ze dne 20.12.2007, ve znění dodatků č. 1 - č. 6 

Změnou smlouvy dojde: 

- k vypuštění pozemků, vložení pozemků, které budou předmětem nájmu, uvedené v Příloze č. 

1 smlouvy 

- v čl. III. Nájemné ke změně výše nájemného: 

pozemky za nájemné ve výši 283,50 Kč/ha/rok tj. 320.946,80 Kč ročně + DPH v zákonné výši 

budovy za nájemné ve výši 45.354,60 Kč 

- v čl. VI. Činnost odborného lesního hospodáře, a to k navýšení platby za tuto činnost 

v čl. VI. odst. 6 k vypuštění textu (... to je 308.476,- Kč + DPH v zákonné výši) a nahrazení 

novým textem takto (.... to je 434,36 Kč/ha/rok tj. 491.733,50 Kč ročně + DPH v zákonné výši) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města nepronajmout část pozemku parc. č. 4236/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 10,8 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 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 27 
Návrh na uzavření “Dohody o umístění tělesa na mostě” v souvislosti 
se stavbou “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský 
hrad” 
  
Usnesení číslo: 05184/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
 o uzavření ”Dohody o umístění tělesa na mostě”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek 

Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” mezi vlastníkem pozemku a protidotykových 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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zábran: 

Dopravní podnik Ostrava  a.s. 

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 61997475 

a 

vlastníkem mostu: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČ  70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČ  00095711   

a 

investorem: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude umístění protidotykových zábran na částech mostní konstrukce nad 

pozemkem parc.č. 5670 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na uzavření dohody o činnosti a umístění stavby, smlouvy 
nájemní a smluv o budoucích věcných břemenech týkajících se staveb 
zahrnutých do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05185/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít ”Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla” v souvislosti 

se stavbou “SPZ Mošnov - autobusové zastávky MOBIS, BEHR/část MOBIS, parc. č. 1290/1 

v k.ú. Mošnov” mezi vlastníkem vodovodního řadu Severomoravskými vodovody                     

a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské hory, 709 00 Ostrava, IČO 

45193665 

a investorem 

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

předmětem je umístění zpevněné plochy na části pozemku parc. č.1290/1 nad vodovodním 

řadem GGG DN 300 v kat. ú. Mošnov, obec Mošnov dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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2) rozhodla 

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

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

MXXXXXXX VXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 359/3 v kat. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu nájemní” v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” 

mezi pronajímatelem Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ               

501 68, IČO: 42196451 

a nájemcem 

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

předmětem je  pronájem částí pozemků parc. č. 838/2 a parc. č. 846/1 v kat. ú. Radvanice, obec 

Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 

stavbou “Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B” mezi 

vlastníkem Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava. IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 3265/1 v kat. ú. 

Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

stavbou “Rekonstrukce s rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi 

vlastníkem VXXXXXXX KXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX 
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XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 473/1 v kat. ú. 

Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti                  

se stavbou “Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová” mezi vlastníkem Moravskoslezským 

krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava. IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 1922/1 v kat. ú. 

Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných břemenech                       
a služebnostech inženýrských sítí týkajících se staveb zahrnutých                
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05186/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavbou “Rekonstrukce ČSOV Hlučínská v k.ú. Petřkovice u Ostravy - II. etapa” 

mezi vlastníkem JXXXX GXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je provedení kanalizace na  části pozemku parc. č. 1447/15 v kat. ú. Petřkovice u 



Statutární město Ostrava 
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Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

stavbou “Rekonstrukce ČSOV Hlučínská v k.ú. Petřkovice u Ostravy - II. etapa” 

mezi vlastníky TXXXXXXX HXXXXXXXX,  DXXXX HXXXXXXXXXX a JXXXX 

KXXXXXXXXX, všichni bytem XX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je provedení kanalizace na  částech pozemků parc. č. 1906/16, parc. č. 1906/15, 

parc. č. 1447/24 a parc. č. 1447/12 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

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

mezi vlastníkem LXXXXX HXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je provedení kanalizace na  části pozemku parc. č.1183/2 v kat. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu”                  

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” 

mezi vlastníky RXXXXX MXXXXX  a KXXXX  PXXXXX, oba bytem XXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je provedení kanalizace na  části pozemku parc. č. 1380 v kat. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 
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uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu”                    

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” 

mezi budoucími povinnými Ing. LXXXX KXXXXXXXXX, Ph.D. a Mgr. VXXXXXXXXX 

KXXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je provedení kanalizace na  částech pozemků parc. č. 425 a parc. č. 428 v kat. ú. 

Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu”                      

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” 

mezi budoucími povinnými JXXXX FXXXXXXXXXX, HXXXX VXXXXXX a JiXXXXX 

VXXXXXu, všichni bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je provedení kanalizace na  části pozemku parc. č. 111/3 v kat. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu”               

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” 

mezi budoucími povinnými KXXXXX HXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, AXXXXX IXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX a JXXXX MXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je provedení kanalizace na  části pozemku parc. č. 1378/2 v kat. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 
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RM_M 31 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN 
ze dne 9.4.2015 ke stavbě “Rekonstrukce ul. Nádražní” v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 05187/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9.4.2015 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451                    

a společnostmi STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 a STASPO, 

spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 

716 00 Ostrava, IČO 41035704 sdružené ve “Společnosti Nádražní “ se sídlem STRABAG 

a.s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov, na realizaci stavby 

“Rekonstrukce ul. Nádražní” v Ostravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh Smlouvy o dílo na PD a AD pro stavbu “Odstranění výpustí 
Těšínská II” 
  
Usnesení číslo: 05188/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a autorský dozor na stavbu “ 

Odstranění výpustí Těšínská II” se zhotovitelem 

Ing. Pavlem Tymou 

Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava, IČ: 72970898 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu ul. 
Michálkovická a Petřvaldská- BOZP” 
  
Usnesení číslo: 05189/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní                  

na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

realizace stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská”, včetně zpracování 

Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, se zhotovitelem (příkazníkem): 

  

Grimo BOZP s.r.o. 

sídlo: Větrná 366, 739 61 Třinec;  IČO:  27810003, pobočka: Krmelínská 646/22, 720 00 

Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 206.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

 

  

2) ukládá 

  
zastupujícímu vedoucímu odboru investičního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 12.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce objektu Střelniční 75/8 - 
PD+BOZP+AD+IČ 
  
Usnesení číslo: 05190/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a plánu bezpečnosti                       

a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně výkonu inženýrské činnosti, funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a autorského dozoru pro 

stavbu ”Rekonstrukce objektu Střelniční 75/8, Ostrava” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ATELIER 38 s.r.o. 

se sídlem: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25858343 

za cenu nejvýše přípustnou 915.000,-- Kč bez DPH 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. Mitrovická, č.p. 213-
205, Ostrava-Stará Bělá”, poř. č. 188/2016 
  
Usnesení číslo: 05191/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce kanalizace v ul. Mitrovická č.p. 213-205 v Ostravě-Staré Bělé” v k.ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Martin Horák 

se sídlem: Nová kolonie 799/45, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 

IČO: 74591657 

za cenu nejvýše přípustnou 1.366.258,24 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Cyklistická stezka Proskovická, Blanická”, poř.č. 
137/2016 
  
Usnesení číslo: 05192/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04445/RM1418/65 
k usnesení č. 04691/RM1418/67 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu na realizaci stavby “Cyklistická stezka Proskovická, Blanická”                      

s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 11: 

HOCHTIEF CZ a.s. 

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

IČO: 46678468 

za cenu nejvýše přípustnou 16.379.364,34 Kč bez DPH 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 36 
Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitostí svěřených 
městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 05193/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7. odst. (3), písm. c) pod číslem 131 – 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_VZ 8 
Veřejná zakázka malého rozsahu na činnost organizátora 
architektonické soutěže “GALERIE JATKA, OSTRAVA.” 
  
Usnesení číslo: 05194/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy pro činnost organizátora 

architektonické soutěže “GALERIE JATKA, OSTRAVA.” 

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ing. arch. Ludvík Grym 

Sídlo: Pod kaštany 2295/21, 616 00, Brno - Žabovřesky 

IČO: 16312376 

za cenu nejvýše přípustnou 100.000,- Kč bez DPH 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 2 
Přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištění ovzduší od 
společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05195/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší ve výši 83.000 Kč a uzavření příslušné darovací smlouvy s právnickou osobou 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., IČO: 26019388, se sídlem Chemická 2039/1, Mariánské Hory,           

709 00  Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 05196/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské 

centrum Domeček, p.o. o 3 373 tis.Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 23 771 tis.Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 137, § 3639, pol. 5191 o 3 tis.Kč 

                                            pol. 5192 o 12 tis.Kč  

na § 2219, pol. 5137, ORJ 100 o 86 tis.Kč (C.3.) 

na § 1014, pol. 5167, ORJ 130, org. 4271 o 17 tis.Kč (C.4.) 

na § 5311, pol. 5011, ORJ 270 o 199 tis.Kč (C.6.) 
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- kapitálové výdaje 

(C.5.) na ORJ 230, § 3233, pol. 6122, org. 6322 o 533 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3112 o 1 tis.Kč 

na § 5311, pol. 6125, ORJ 270 o 46 tis.Kč (C.6.) 

na § 6171, pol. 6125, ORJ 133 o 1 300 tis.Kč (C.7.) 

na § 2143, pol. 6119, ORJ 300 o 121 tis.Kč (C.8.) 

- investiční transfery 

na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 o 333 tis.Kč (C.2.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 23 771 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 3 373 tis.Kč (E.2.)  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5164, ORJ 137 o 15 tis.Kč (C.1.) 

na § 3716, pol. 5909, ORJ 190 o 333 tis.Kč (C.2.) 

na § 6171, pol. 5167, ORJ 130 o 17 tis.Kč (C.4.) 

(C.6.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5024 o 99 tis.Kč 

                                            pol. 5021 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5152 o 46 tis.Kč 

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 121 tis.Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 

(C.5.) na ORJ 230, § 3233, pol. 6121, org. 6322 o 533 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3095 o 1 tis.Kč  

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133 o 1 300 tis.Kč (C.7.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 3 373 tis.Kč (E.2.) 

- investiční transfery 

na § 2212, pol. 6359, org. 3408, ORJ 100 o 86 tis.Kč (C.3.) 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  



Statutární město Ostrava 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 30 
Návrh tarifních úprav Tarifu ODIS a jeho ceníku pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05197/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostrava 

na jednání valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. uplatit navrhované úpravy 

Tarifu ODIS a jeho ceníku na rok 2017 v tarifní oblasti MĚSTO OSTRAVA a Ostrava XXL 

takto: 

• prodloužení doby tzv. zvýhodněného/bezplatného přestupu z 30 minut na 45 minut, 

• změna cen 60/90 minutových papírových krátkodobých jízdenek Ostrava XXL včetně 

změny cen 60/90 minutových elektronických jízdnek Ostrava XXL dokupovaných s 

kartou ODISka pro spolucestující, 

• změna ceny 24 hodinové skupinové jízdenky Ostrava XXL, 

• zavedení 3 denní jízdenky Ostrava XXL, 

• změna nabídky a cen dlouhodobých časových jízdenek pro tarifní oblast MĚSTO 

OSTRAVA 

  

 Vyřizuje: delegovaný zástupce T: 16.12.2016 

  

  
 

RM_VZ 4 
Zadání zpracování investičního záměru stavby “Propojení Francouzská 
- Rudná” 
  
Usnesení číslo: 05198/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního 

záměru stavby “Propojení Francouzská - Rudná” za cenu 247 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 1, IČO 
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42767377 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na změnu organizační struktury dle funkčních míst odboru 
vnitřních věcí a návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru dopravy 
  
Usnesení číslo: 05199/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
oddělení civilně správní v odboru vnitřních věcí 

s účinností ke dni 31. 12. 2016 

  

2) rozhodla 

  
o změně názvu stávajícího oddělení evidence obyvatel a matrik v odboru vnitřních věcí na 

oddělení správních činností 

s účinností k 1. 1. 2017 

  

3) schvaluje 

  
organizační strukturu odboru vnitřních věcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

s účinností k 1. 1. 2017 

  

4) schvaluje 

  
a) snížení počtu funkčních míst odboru vnitřních věcí z 84 na 83 

b) zvýšení počtu funkčních míst odboru dopravy z 21 na 22 

s účinností od 1. 1. 2017 
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RM_M 1 
Návrh na zápis do Kroniky statutárního města Ostravy za roky 2012 a 
2013 
  
Usnesení číslo: 05200/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zápis do Kroniky statutárního města Ostravy za roky 2012 a 2013 dle přílohy č. 2 a č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh na uzavření darovací smlouvy o darování archiválií 
  
Usnesení číslo: 05201/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o přijetí daru specifikovaného v darovací smlouvě dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a o uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování 

dokumentů dárcem Ing. Jiřím Votoupalem, rok nar. 1952, bytem Na Zámčiskách 1120/19,            

724 00 Ostrava-Stará Bělá dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 
  
Usnesení číslo: 05202/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

PSČ 110 00, IČO 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní 

služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

a) ve výši 750.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910769, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 
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b) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910365, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

c) ve výši 500.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910364, 

umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

d) ve výši 300.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910740, 

umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

  

 
RM_M 13 
Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině VN 
pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05203/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny  

mezi zákazníkem : 

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

a dodavatelem 

Amper Market, a.s., se sídlem: Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, IČO:                    

241 28 376  

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce hmotného majetku 
  
Usnesení číslo: 05204/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí specifikovaných v důvodové 

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

Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 

příspěvková organizace, se sídlem: Václava Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO: 

70631751, na dobu určitou do  31.07.2019, dle vzorové smlouvy o výpůjčce, která je přílohou 

č.1 předloženého materiálu, k realizaci projektu “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání                  

ve městě Ostrava” 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí specifikovaných v důvodové 

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

Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace,   

se sídlem: Nádražní 117/1217, 702 00 Ostrava, IČO: 70933979, na dobu určitou do  

31.07.2019, dle vzorové smlouvy o výpůjčce, která je přílohou č.1 předloženého materiálu,                

k realizaci projektu “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava” 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí specifikovaných v důvodové 

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

Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková 

organizace, se sídlem: Chrustova 1418/24, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 70995427, 

na dobu určitou do  31.07.2019, dle vzorové smlouvy o výpůjčce, která je přílohou č.1 

předloženého materiálu, k realizaci projektu “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 

Ostrava” 

  

4) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí specifikovaných v důvodové 

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

Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková 

organizace, se sídlem: Dětská 915/2, 708 00 Ostrava-Poruba,  IČO: 64628329, na dobu určitou 

do  31.07.2019, dle vzorové smlouvy o výpůjčce, která je přílohou č.1 předloženého materiálu, 

k realizaci projektu “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava” 

  

5) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí specifikovaných v důvodové 

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

Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková 
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organizace, se sídlem: Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70978387, na dobu 

určitou do  31.07.2019, dle vzorové smlouvy o výpůjčce, která je přílohou č.1 předloženého 

materiálu, k realizaci projektu “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava” 

  

 
RM_M 26 
Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace 
  
Usnesení číslo: 05205/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace ve verzi 1 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Kontrola plnění usnesení rady města za období září 2016 
  
Usnesení číslo: 05206/RM1418/75 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

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

  

 
  
 
 


