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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 29.08.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

07022/RM1418/100 RM_M 0 Schválení programu 100. schůze rady města 

konané dne 29.08.2017 

35 

07023/RM1418/100 RM_M 93 Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k 

nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické 

průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše “A” 

08 

07024/RM1418/100 RM_M 12 Ukončení projektů “Zelená osa Vítkovic”                      

a “Izolační zeleň města Ostravy - projekt 01” 

spolufinancovaných z Operačního programu 

Životního prostředí 

38 

07025/RM1418/100 RM_M 33 Ukončení projektu “Revitalizace městské zeleně” 

spolufinancovaného z Operačního programu 

Životní prostředí 

38 

07026/RM1418/100 RM_M 34 Ukončení realizace projektů “Realizace vybraných 

prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava 

- 1. etapa, část A, část B” spolufinancovaných                

z Operačního programu Životní prostředí 

38 

07027/RM1418/100 RM_M 38 Smlouva o společné expozici a prezentaci                         

na veletrhu MIPIM 2018 

38 

07028/RM1418/100 RM_M 73 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 

zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov            

a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 

2017 

38 

07029/RM1418/100 RM_VZ 3 Schválení přípravy projektu “Zvýšení propustnosti 

křižovatek v Ostravě” ke spolufinancování z 

externích zdrojů a zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu s uzavřením Smlouvy na zajištění služeb 

týkající se vybraných příloh žádosti o dotaci 

38 

07030/RM1418/100 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Media relations”, poř. č. 

143/2017 

38 

07031/RM1418/100 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Cateringové služby 2017”, poř. 

č. 142/2017 

38 

07032/RM1418/100 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty členů Komise 

rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum dle 

předloženého seznamu na Slovensko (Poprad)          

ve dnech 11.-13.6.2017 

60 

07033/RM1418/100 RM_M 43 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora statutárního města 

Ostravy a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně 

primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 11.-

13.8.2017 

35 

07034/RM1418/100 RM_M 64 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do SRN (Mnichov) a do Švýcarska (Zürich) 

ve dnech 10.-13.07.2017 

42 
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07035/RM1418/100 RM_M 65 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího 

Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do Bulharska (Ruse) ve 

dnech 25.-29.07.2017 

42 

07036/RM1418/100 RM_M 90 Zprávy ze zahraničních pracovních cest Ing. Petra 

Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

do Polska (Varšava) ve dnech 7.-11.6.2017 a do 

Ruské federace (Novosibirsk, Moskva) ve dnech 

30.7.-13.8.2017 

42 

07037/RM1418/100 RM_M 6 Změna usnesení pro podání žádosti o dotaci                 

z Operačního programu Životní prostředí                   

pro projekty „Snížení energetické náročnosti MŠ 

Ostrava – Muglinov, Keramická 8/230“ a „Snížení 

energetické náročnosti tělocvičny a spojovacího 

krčku Základní školy v Ostravě – Kunčičkách, 

Škrobálkova 51/300“ 

50 

07038/RM1418/100 RM_M 86 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)-RS-

Ostrava, Muglinov, 4. etapa v rámci dotačního 

programu Podpora bydlení pro rok 2017, 

podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 

50 

07039/RM1418/100 RM_M 8 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt “RS - Ostrava, Šalamouna - 5B etapa”              

v rámci programu Podpora bydlení pro rok 2017 

50 

07040/RM1418/100 RM_M 9 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci                  

pro projekt “Terénní práce 2018” 

50 

07041/RM1418/100 RM_M 87 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci             

pro projekt “Společně!” v rámci operačního 

programu INTERREG V-A Česká republika - 

Polsko 2014-2020 

50 

07042/RM1418/100 RM_M 88 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci             

pro projekt “Mezilidská komunikace - tváří v tvář 

bez internetu” v rámci operačního programu 

INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-

2020 

50 

07043/RM1418/100 RM_M 91 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci                

v rámci “Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb” (dotace z kapitoly 313 - MPSV 

státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních 

služeb na rok 2018 

50 

07044/RM1418/100 RM_M 92 Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti            

o poskytnutí podpory z Operačního programu 

životní prostředí 2014-2020 pro projekt “Výměna 

plynových kotlů ve vybraných školských 

zařízeních SMO, MOb MOaP” 

50 

07045/RM1418/100 RM_M 102 Návrh na podání žádosti o poskytnutí podpory            

z Operačního programu Životní prostředí 2014-

2020 pro projekt “Podzemní kontejnery na tříděný 

odpad” 

50 
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07046/RM1418/100 RM_M 10 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 

Programu na podporu poskytování sociálních 

služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 – 

MPSV státního rozpočtu 

50 

07047/RM1418/100 RM_M 37 Schválení projektu, přijetí dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu na projekt 

„Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ 

50 

07048/RM1418/100 RM_M 48 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci               

pro projekt “Úřady bez hranic”                                        

ke spolufinancování z Fondu mikroprojektů 

programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 

50 

07049/RM1418/100 RM_M 36 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc červenec 2017 

25 

07050/RM1418/100 RM_M 85 Návrh na uzavření darovací smlouvy 25 

07051/RM1418/100 RM_M 30 Schválení navýšení ceny objednávky na opravu 

nástavby vozidla CAS 20 Tatra Terrno jednotky 

sboru dobrovolných hasičů Radvanice 

01 

07052/RM1418/100 RM_M 35 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn)                   

ve dnech 24.-28.09.2017 

01 

07053/RM1418/100 RM_M 42 Souhlas se zřízením pietního místa na pozemku             

v majetku statutárního města Ostravy 

01 

07054/RM1418/100 RM_M 50 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Tomáše Macury, MBA, primátora, Mgr. Radima 

Babínce , náměstka primátora, do SRN (Mnichov) 

ve dnech 03.-06.10.2017 

01 

07055/RM1418/100 RM_M 51 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora,              

do Polska (Toruň) ve dnech 26.-30.09.2017 

01 

07056/RM1418/100 RM_M 14 Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické 

osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby                          

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808 

41 

07057/RM1418/100 RM_M 101 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala 

Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, náměstků 

primátora, do Číny ve dnech 12.-24.07.2017 

30 

07058/RM1418/100 RM_M 103 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 

41 

07059/RM1418/100 RM_M 84 Návrh na změnu stanovených podmínek pro 

čerpání a vyúčtování investičního příspěvku 

poskytnutého Domovu Slunovrat, příspěvková 

organizace 

 

 

 

41 
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07060/RM1418/100 RM_M 44 Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

v oblasti rodinná politika č. 9 na zabezpečení 

projektu “Fandíme rodině” z rozpočtu statutárního 

města Ostravy (ev. č. 0709/2017/SVZ) s 

organizací Centrum pro rodinu a sociální péči,               

z. s. 

86 

07061/RM1418/100 RM_M 45 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 

podpory vzdělávacího kurzu pro zdravotníky 

Perinatologického centra Fakultní nemocnice 

Ostrava 

86 

07062/RM1418/100 RM_M 95 Akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace                  

z Operačního programu Zaměstnanost a přijetí 

dotace pro projekt “Společné plánování udržitelné 

sítě sociálních služeb v Ostravě” 

86 

07063/RM1418/100 RM_M 99 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 

neinvestičních příspěvků příspěvkovým 

organizacím v oblasti sociální péče v objemu 

10.047 tis. Kč 

86 

07064/RM1418/100 RM_M 41 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru            

do vlastnictví Národního divadla 

moravskoslezského, p.o. 

42 

07065/RM1418/100 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitele Střediska volného 

času, Ostrava - Zábřeh, p.o. 

46 

07066/RM1418/100 RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru                

do vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

42 

07067/RM1418/100 RM_M 15 Podpora kandidatury statutárního města Ostravy 

na pořádání Atletického mistrovsví ČR mužů                          

a žen do 22 let v Ostravě 

91 

07068/RM1418/100 RM_M 66 Dodatek č. 1 k Dohodě o vypořádání smluvního 

vztahu 

90 

07069/RM1418/100 RM_M 16 Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti                      

k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

07070/RM1418/100 RM_M 17 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy              

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene               

a návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

07071/RM1418/100 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene s OVANET a.s., MIRAMO spol. s r.o. 

08 

07072/RM1418/100 RM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje, pro Statutární město 

Ostrava 

08 
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07073/RM1418/100 RM_M 21 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava 

08 

07074/RM1418/100 RM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc               

v k.ú. Pudlov, obec Bohumín, v k.ú. Muglinov, 

obec Ostrava a v k.ú. Podivín, obec Podivín 

08 

07075/RM1418/100 RM_M 23 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc                     

v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, návrh na záměr 

města neprodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, 

obec Ostrava a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava 

08 

07076/RM1418/100 RM_M 24 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci                

v k.ú. Proskovice, obec Ostrava a návrh na záměr 

města prodat nemovitou věc v k.ú. Proskovice, 

obec Ostrava 

08 

07077/RM1418/100 RM_M 25 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci                  

v k.ú. Muglinov, v k.ú. Hrušov a v k.ú. Kunčičky, 

obec Ostrava 

08 

07078/RM1418/100 RM_M 26 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci               

v k.ú. Výškovice u Ostravy, k.ú. Hrabůvka a k.ú. 

Proskovice, obec Ostrava a návrh na záměr města 

darovat nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava 

08 

07079/RM1418/100 RM_M 27 Návrh na změnu části usnesení ZMO č. 

1779/ZM1418/27 v bodě 2) ze dne 21. 6. 2017, 

návrh na záměr města prodat a neprodat části 

nemovitých věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec 

Ostrava 

08 

07080/RM1418/100 RM_M 28 Návrh na odejmutí movitých věcí - ikon ze svěření 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

svěření těchto ikon k hospodaření dodatkem č. 5 

ke zřizovací listině Ostravskému muzeu, p. o. 

08 

07081/RM1418/100 RM_M 29 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy a záměr pronájmu 

vodohospodářské stavby 

08 

07082/RM1418/100 RM_M 31 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti                    

a likvidaci movitého majetku 

08 

07083/RM1418/100 RM_M 32 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Proskovice 

08 

07084/RM1418/100 RM_M 52 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě                  

o zřízení služebnosti s fyzickými osobami 

08 

07085/RM1418/100 RM_M 53 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

NN a VN a uzavření smluv o budoucí smlouvě              

o zřízení věcného břemene k pozemkům                     

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 
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07086/RM1418/100 RM_M 54 Návrh na zřízení služebnosti a věcného břemene, 

návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti          

a smlouvy o zřízení věcného břemene                               

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy pro DIAMO, státní podnik, GEOSAN 

GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s.             

a pro GasNet, s.r.o. 

08 

07087/RM1418/100 RM_M 55 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. 

ú. Nová Ves u Ostravy (ul. Bartošova), v k. ú. 

Přívoz (ul. Božkova), v k. ú. Hošťálkovice (ul. 

Hrušková), v k. ú. Přívoz (ul. Špálova) a návrh 

přijmout darem nemovité věci v k. ú. Nová Ves              

u Ostravy (ul. U Hrůbků), obec Ostrava 

08 

07088/RM1418/100 RM_M 56 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Koblov, v k.ú. Muglinov a v k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

07089/RM1418/100 RM_M 57 Návrh na záměr města prodat nemovité věci          

v k. ú. Hošťálkovice (ul. Včelínek), v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy (ul. U Kovárny a ul. 

Balbínova) a v k. ú. Mariánské Hory (ul. Nákladní 

a ul. Mojmírovců), obec Ostrava 

08 

07090/RM1418/100 RM_M 58 Návrh prodat části pozemků v areálu Vědecko-

technologického parku v Ostravě - Pustkovci 

08 

07091/RM1418/100 RM_M 62 Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

08 

07092/RM1418/100 RM_M 74 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv              

o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro Katastrální úřad 

pro Moravskoslezský kraj a pro fyzické osoby 

08 

07093/RM1418/100 RM_M 75 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Solanec                

pod Soláněm, návrh na záměr města neprodat 

pozemek p.p.č. 645/3 v k.ú. Solanec pod Soláněm, 

obec Hutisko-Solanec 

08 

07094/RM1418/100 RM_M 76 Návrh na záměr nájmu částí pozemku v k. ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava a návrh na záměr výpůjčky 

části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

07095/RM1418/100 RM_M 77 Návrh na skončení smluvního vztahu dohodou 08 

07096/RM1418/100 RM_M 78 Souhlas s trvalým odnětím části pozemku, souhlas 

s konáním akce, souhlas s umístěním dopravního 

značení 

08 

07097/RM1418/100 RM_M 79 Nesouhlas/souhlas s trvalým odnětím části 

pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

07098/RM1418/100 RM_M 94 Návrh na záměr výpůjčky částí nemovitostí v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava Návrh na záměr 

pronájmu částí nemovitosti v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 
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07099/RM1418/100 RM_M 104 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

Smlouvy o nájmu části nebytového prostoru                  

pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

Dohody o změně obsahu závazku č. 1 ke smlouvě 

o nájmu části nemovitosti pro městský obvod 

Slezská Ostrava 

08 

07100/RM1418/100 RM_M 105 Návrh na pronájem nemovitých věcí a částí 

nemovitých věcí (k. ú. Moravská Ostrava) 

08 

07101/RM1418/100 RM_M 106 Uzavření smlouvy o spolupráci a úhradě nákladů 

při přípravě a realizaci stavby a smlouvy                        

o budoucí smlouvě o postoupení práv a povinností 

z územního rozhodnutí, stavebních povolení 

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

08 

07102/RM1418/100 RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 

č.0379/2015/OI/ZFUN ke stavbě “Rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu Svinov” 

05 

07103/RM1418/100 RM_M 46 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”          

a “Smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti” v souvislosti se stavbami odboru 

investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

07104/RM1418/100 RM_M 49 Návrh na uzavření smluv o věcných právech               

k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými 

v kapitálovém rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

05 

07105/RM1418/100 RM_M 61 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene v souvislosti s přeložkou plynovodu v ul. 

Karla Svobody v Ostravě Plesné 

05 

07106/RM1418/100 RM_M 89 Černá louka - rekonstrukce komunikací 05 

07107/RM1418/100 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. 

Svatoplukova”, poř. č. 128/2017 

05 

07108/RM1418/100 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu v ulici 

Hlubinská” - poř.č. 116/2017 

05 

07109/RM1418/100 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

“Doplnění VO Podsedliště” 

05 

07110/RM1418/100 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu 

funkce technického dozoru stavebníka pro akci 

“Rekonstrukce VO oblast Dvorní” 

05 

07111/RM1418/100 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Technicko-ekonom. studie 

instalace GAU filtrace na vodních zdrojích Stará 

Bělá, Zábřeh”, poř. č. 139/2017 

05 

07112/RM1418/100 RM_VZ 21 Vystavení objednávky na zpracování 

geometrických plánů pro připravovanou stavbu 

“Komunikace - Severní spoj” 

 

05 
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07113/RM1418/100 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. 

K. H. Máchy”, poř. č. 112/2017 

05 

07114/RM1418/100 RM_M 82 Vydání Změny č. 1 Územního plánu Ostravy 89 

07115/RM1418/100 RM_M 83 Návrh na pořízení změny č. 2b Územního plánu 

Ostravy 

89 

07116/RM1418/100 RM_M 100 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

07117/RM1418/100 RM_M 72 Objednávka opravy liniových výsadeb poničených 

v rámci projektu Realizace vybraných prvků 

ÚSES na území statutárního města Ostravy - 1. 

etapa, část A 

38 

07118/RM1418/100 RM_VZ 23 Veřejná zakázka “Smíšené trvalkové výsadby - 

PD+IČ+AD”, poř. č. 138/2017 

38 

07119/RM1418/100 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 

33 

07120/RM1418/100 RM_M 7 Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi 

statutárním městem Ostravou a německým 

institutem pro výzkum slonů, jejímž předmětem je 

poskytnutí finančního daru 

80 

07121/RM1418/100 RM_M 39 Návrh aktualizace č. 1 Plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizací v majetku SMO v lokalitě 

Mošnov 

80 

07122/RM1418/100 RM_M 40 Konání veřejné sbírky za účelem spolufinancování 

útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 

80 

07123/RM1418/100 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Ověření aktuálního stavu 

kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé 

ZACHEMO) v Ostravě a analýza rizik”, poř. č. 

126/2017 

80 

07124/RM1418/100 RM_M 70 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování 

elektronické spisové služby eSpis ve verzi lite                    

s předmětnými organizacemi 

83 

07125/RM1418/100 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Páteřní síťové zařízení CISCO”, 

poř. č. 157/2017 

83 

07126/RM1418/100 RM_VZ 17 Nákup licenci Windows Server Datacenter                      

a SystemCenter Datacenter od spol. SoftwareONE 

Czech Republic s.r.o. 

83 

07127/RM1418/100 RM_VZ 18 Nákup 350 ks monitorů 83 

07128/RM1418/100 RM_M 96 Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů 

pro městské obvody 

07 

07129/RM1418/100 RM_M 97 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

07130/RM1418/100 RM_M 47 Návrh na uzavření Dodatku č. 22 ke Smlouvě               

o veřejných službách v přepravě cestujících                  

a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava                      

a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 

 

 

 

09 
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07131/RM1418/100 RM_M 60 Návrh na uzavření Smluv o zajištění dopravní 

obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 

veřejnou linkovou dopravou pro oblast Opavsko, 

Vítkovsko, Bílovecko a Hlučínsko 

09 

07132/RM1418/100 RM_M 67 Dodatek č.4 a 5 smlouvy příkazní 09 

07133/RM1418/100 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Zvýšení propustnosti křižovatek 

v Ostravě” 

09 

07134/RM1418/100 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Měření úsekové rychlosti - 

Rudná”, poř. č. 152/2017 

09 

07135/RM1418/100 RM_MZP 3 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 

financí a rozpočtu a odboru kanceláře primátora 

Magistrátu města Ostravy 

36 

07136/RM1418/100 RM_M 3 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválií    

s Galerií výtvarného umění v Ostravě pro výstavu 

26 

07137/RM1418/100 RM_M 4 Návrh na uzavření darovací smlouvy o darování 

archiválií 

26 

07138/RM1418/100 RM_M 68 Návrh na uzavření smlouvy o provedení 

digitalizace archiválií s firmou Handicap výrobní 

družstvo invalidů 

26 

07139/RM1418/100 RM_M 2 Návrh výpovědi smlouvy na údržbu zeleně                   

a údržbu komunikací 

84 

07140/RM1418/100 RM_M 11 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

07141/RM1418/100 RM_M 80 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích                 

v katastrálních územích obce Ostrava, jako 

vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

07142/RM1418/100 RM_VZ 12 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na přestěhování pojízdných regálů z VTP                   

v Ostravě - Pustkovci do spisovny na ul. 

Muglinovská v Ostravě - Přívoze 

84 

07143/RM1418/100 RM_VZ 13 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na výsadbu a údržbu trvalkového záhonu                 

na kruhovém objezdu před budovou Nové radnice 

84 

07144/RM1418/100 RM_VZ 14 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na dodávku a montáž schodišťové plošiny                   

do Archivu města Ostravy na ul. Špálova 

84 

07145/RM1418/100 RM_VZ 15 Zadání veřejné zakázky o sdružených službách 

dodávky elektrické energie pro statutární město 

Ostrava a městské organizace pro rok 2018 

84 

07146/RM1418/100 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Oprava terasy pevnostní budovy 

Slezskoostravského hradu” poř. č. 147/2017 

84 

07147/RM1418/100 RM_VZ 24 Veřejná zakázka “Protipožární kontejnerový sklad 

II”, poř. č. 158/2017 

84 

07148/RM1418/100 RM_M 63 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

březen - červen 2017 

28 

07149/RM1418/100 RM_M 98 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 28 

07150/RM1418/100 RM_M 81 Aktualizace Interních postupů Zprostředkujícího 

subjektu ITI ostravské aglomerace 

21 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 11/132  
  

Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 71 Zvýšení dotace z rozpočtu SMO Nadaci na pomoc 

zvířatům a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 

0228/2017/OŽP 

80 

  RM_M 20 Návrh na zrušení bodu 2) usnesení RM č. 

06894/RM1418/99 ze dne 25. 7. 2017 a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

  RM_M 69 Vyčlenění bytu č. 11 na ul. Horní 3032/100, O.-

Bělský Les pro potřeby sociálního bydlení a návrh 

na uzavření nájemní smlouvy 

08 

  RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Grafické práce pro MMO”, poř. 

č. 121/2017 

38 

  RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. a 

vyhlášení výběrového řízení na obsazení členů 

představenstva této společnosti 

28 

  RM_M 59 Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č. 

1508/ZM1418/23 ze dne 25. 1. 2017, návrh 

bezúplatně nenabýt pozemky v k.ú. Kunčice nad 

Ostravicí, obec Ostrava 

08 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
RM_M 0 
Schválení programu 100. schůze rady města konané dne 29.08.2017 
  
Usnesení číslo: 07022/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 100. schůze rady města konané dne 29.08.2017 
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RM_M 93 
Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem 
nacházejícím se ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov,                 
v ploše “A” 
  
Usnesení číslo: 07023/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02381/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat níže uvedené nemovité věci včetně součástí a příslušenství,             

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, ve “Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov”, 

za účelem realizace výstavby objektů v souladu se závaznými podmínkami pro poskytnutí 

dotace  ve znění změny č. 12 závazných podmínek  a ke zřízení práva stavby k prodávaným 

pozemkům pro kupujícího, 

nepřipouští se prodej jednotlivých pozemků; 

jedná se o pozemky: 

a) 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov: 

- pozemek p. č. st. 497 o výměře 195 m
2
 

- pozemek p. č. st. 498 o výměře 1554 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1338/9 o výměře 468 m
2
 

a dle geometrického plánu č.1166-235/2016 ze dne 10. 2. 2017, vyhotoveného pro k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov, v roce 2017: 

-  část pozemku p. p. č. 813/52 o výměře 872 m
2
, označená jako pozemek p. p. č. 813/148 

-  část pozemku p. p. č. 1332/1 o výměře 11275 m
2
, označená jako pozemek p. p. č. 1332/16 

- část pozemku p. p. č. 1318/4 o výměře 1152 m
2
, označená písmenem j 

- část pozemku p. p. č. 1318/5 o výměře 29 m
2
, označená písmenem k 

- část pozemku p. p. č. 1319 o výměře 1637 m
2
, označená písmenem l 

- část pozemku p.p. č. 1322/1 o výměře 19166 m
2
, označená písmenem n 

- pozemek p. p. č. 1322/2 o výměře 2739 m
2
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- pozemek p. p. č. 1323 o výměře 322 m
2
 

- část pozemku p. p. č. 1324 o výměře 879 m
2
, označená písmenem o 

- část pozemku p. p. č. 1325/1 o výměře 25314 m
2
, označená písmenem p 

- pozemek p. p. č. 1325/2 o výměře 7580 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1328 o výměře 1119 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1329/1 o výměře 247 m
2
 

- část pozemku p. p. č. 1329/2 o výměře 17274 m
2
, označená písmenem r 

- část pozemku p. p. č. 1329/3 o výměře 32261 m
2
, označená písmenem s 

- část pozemku p. p. č. 1331/1 o výměře 4254 m
2
, označená písmenem q 

- pozemek p. p. č. 1331/2 o výměře 26911 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1332/2 o výměře 122560 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1332/3 o výměře 9406 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1332/4 o výměře 7898 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1332/5 o výměře 5100 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1338/12 o výměře 5261 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1339/3 o výměře 2841 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1340/19 o výměře 860 m
2
 

- část pozemku p. p. č. 1366/3 o výměře 7630 m
2
, označená písmenem m 

- pozemek p. p. č. 1367 o výměře 891 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1430 o výměře 25 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1431 o výměře 26 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1432 o výměře 20 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1433 o výměře 346 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1434 o výměře 320 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1435 o výměře 357 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1436 o výměře 290 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1437 o výměře 282 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1438 o výměře 301 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1439 o výměře 256 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1440 o výměře 303 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1441/1 o výměře 42 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1442 o výměře 663 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1451 o výměře 354 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1452 o výměře 159 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1453 o výměře 399 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1454 o výměře 132 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1455 o výměře 20 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1456 o výměře 20 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1457 o výměře 42 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1458 o výměře 162 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1459 o výměře 20 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1463 o výměře 20 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1467/1 o výměře 44 m
2
 

- část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK), 

parc. č. 1128/2, díl 1 (původní k. ú. Sedlnice) o výměře 208 m
2
, označená písmenem h1 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako pozemek p. p. č. 1332/2 o výměře        

308142 m
2
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- část pozemku p. p. č. 1332/11  o výměře 563 m
2
, označená jako pozemek p. p. č. 1332/15 

- část pozemku p. p. č.  1339/22 o výměře 21824 m
2
, označená jako pozemek p. p. č. 1339/35 

- pozemek p. p. č.  1339/10 o výměře 56 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1339/2 o výměře 113 m
2
 

oba sloučené do pozemku dále označeného jako pozemek p. p. č. 1339/10 o výměře 169 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1339/5 o výměře 2608 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1339/6 o výměře 1938 m
2
 

-  část pozemku p. p. č. 1339/15 o výměře 704 m
2
, označená písmenem e1 

-  část pozemku p. p. č. 1340/33  o výměře 34 m
2
, označená písmenem d1 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako pozemek p. p. č. 1339/15 o výměře                

5284 m
2
 

-  část pozemku p. p. č. 1339/16 o výměře 226 m2, označená písmenem f1 

- pozemek p. p. č. 1339/21 o výměře 292 m
2
 

oba sloučené do pozemku dále označeného jako pozemek p. p. č. 1339/21 o výměře 518 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1340/21 o výměře 414 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1340/22 o výměře 286 m
2
 

oba sloučené do pozemku dále označeného jako pozemek p. p. č. 1340/21 o výměře 700 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1340/26 o výměře 8226 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1340/27 o výměře 6043 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1340/28 o výměře 4710 m
2
 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako pozemek p. p. č. 1340/26 o výměře   

18979 m
2
 

-  část pozemku p. p. č. 1340/29 o výměře 1833 m
2
, označená jako pozemek p. p. č. 1340/87 

-  část pozemku p. p. č. 1340/35 o výměře 4065 m
2
, označená jako pozemek p. p. č. 1340/86 

- pozemek p. p. č. 1334/2 o výměře 807 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1335/2 o výměře 5353 m
2
 

- pozemek p. p. č. 1336/1 o výměře 1875 m
2
 

- část pozemku p. p. č. 1338/2 o výměře 10006 m2, označená písmenem g1 

- pozemek p. p. č. 1356/2 o výměře 37757 m2 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako pozemek p. p. č. 1356/2 o výměře              

55798 m
2
 

 - část pozemku p. p. č. 1467/2 o výměře 405 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/15 
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-  část pozemku p. p. č. 1467/3 o výměře 32 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/13 

-  část pozemku p. p. č. 1467/4 o výměře 131 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/12 

- část pozemku p. p. č. 1467/4 o výměře 12 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/14 

-  část pozemku p. p. č. 1467/5 o výměře 3 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/11 

b) 

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, dle geometrického plánu č. 1950-235/2016 ze dne                    

19. 1. 2017, vyhotoveného pro k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, v roce 2017: 

- pozemek parc. č. 1122/1 o výměře 25415 m
2
 

- část pozemku parc. č. 1122/4 o výměře 2243 m
2
, označená  písmenem t 

- pozemek parc. č. 1122/5 o výměře 2 m
2
 

- část pozemku parc. č. 1122/10 o výměře 944 m
2
, označená písmenem m 

- část pozemku parc. č. 1122/12 o výměře 10102 m
2
, označená písmenem q 

- pozemek parc. č. 1122/13 o výměře 6071 m
2
 

- část pozemku parc. č. 1122/29 o výměře 291 m
2
, označená písmenem o 

- pozemek parc. č. 1122/30 o výměře 19671 m
2
 

- pozemek parc. č. 1122/31 o výměře 10858 m
2
 

- pozemek parc. č. 1122/32 o výměře 14142 m
2
 

- část pozemku parc. č. 1122/33 o výměře 7649 m
2
, označená písmenem s 

-  část pozemku parc. č. 1122/43 o výměře 3 m
2
, označená písmenem l 

- pozemek parc. č. 1127/1 o výměře 138 m
2
 

- pozemek parc. č. 1128 o výměře 303 m
2
 

- pozemek parc. č. 1129/4 o výměře 160 m
2
 

- pozemek parc. č. 1129/5 o výměře 1529 m
2
 

- pozemek parc. č. 1129/6 o výměře 9292 m
2
 

všechny sloučené do  pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 1122/1 o výměře 

108813 m
2
 

- část pozemku parc. č. 1122/7 o výměře 789 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/54 

- část pozemku parc. č. 1129/3 o výměře 2980 m2, označená písmenem i 

- část pozemku parc. č. 1129/7 o výměře 4082 m2, označená písmenem h 

obě sloučené do pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 1129/7 o výměře 7062 m
2
 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření “Dohody o zániku věcného předkupního práva”  k nemovitým věcem  v 

k. ú. Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, se společností OSTRAVA 

AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, 
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Moravská Ostrava, 702 00, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem”, 

se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186,                    

se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto Správce 

programu 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření dodatku č. 3, ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků 

uzavřené dne 25. 2. 2009, ev. č. 0551/2009/MJ,  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,                 

za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu, jakožto Správce programu  

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit  zastupitelstvu města k projednání  návrh dle bodů 1)  -  4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 12 
Ukončení projektů “Zelená osa Vítkovic” a “Izolační zeleň města 
Ostravy - projekt 01” spolufinancovaných z Operačního programu 
Životního prostředí 
  
Usnesení číslo: 07024/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 2977/RM1014/39 
k usnesení č. 2872/RM1014/38 
k usnesení č. 1927/ZM1014/27 
k usnesení č. 2048/ZM1014/28 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženým závěrečným vyhodnocením akce “Zelená osa Vítkovic” spolufinancované                     

z Operačního programu Životní prostředí 
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2) souhlasí 

  
s předloženým závěrečným vyhodnocením akce “Izolační zeleň města Ostravy - projekt 01” 

spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.12109632 viz příloha č. 3 řádnou 

údržbu předmětu podpory po celou dobu udržitelnosti projektu a zabezpečit, aby účel akce byl 

řádně plněn po stanovenou dobu a zajistit informace, vypracovat a odeslat poskytovateli 

podpory pravidelné provozní monitorovací zprávy o stavu a změnách v období udržitelnosti 

projektu “Zelená osa Vítkovic” 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.12105282 viz příloha č. 6 řádnou 

údržbu předmětu podpory po celou dobu udržitelnosti projektu a zabezpečit, aby účel akce byl 

řádně plněn po stanovenou dobu a zajistit informace, vypracovat a odeslat poskytovateli 

podpory pravidelné provozní monitorovací zprávy o stavu a změnách v období udržitelnosti 

projektu “Izolační zeleň města Ostravy - projekt 01” 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
5) žádá 

  
městský obvod Vítkovice, 

v případě jakýchkoliv záměrů na úpravu a změny na pozemcích dotčených podporou                  

a svěřených do správy městskému obvodu dle přílohy č. 7 v rámci projektu “Zelená osa 

Vítkovic” o jejich projednání a odsouhlasení s odborem strategického rozvoje MMO 

  

 Vyřizuje: Petr Dlabal, T: 30.06.2019 

 starosta městského obvodu Vítkovice 

  
6) žádá 

  
městský obvod Martinov, městský obvod Poruba, městský obvod Pustkovec, městský obvod 

Svinov, městský obvod Třebovice, 

v případě jakýchkoliv záměrů na úpravu a změny na pozemcích dotčených podporou                         

a svěřených do správy městskému obvodu dle přílohy č. 7 v rámci projektu “Izolační zeleň 
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města Ostravy - projekt 01” o jejich projednání a odsouhlasení s odborem strategického 

rozvoje MMO 

  

 Vyřizuje: Karel Civín, T: 30.06.2019 

 starosta městského obvodu Martinov  

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 30.06.2019 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 Vyřizuje: Stanislav Pyš, T: 30.06.2019 

 starosta městského obvodu Pustkovec 

  
 Vyřizuje: Ing. Helena Wieluchová, T: 30.06.2019 

 starostka městského obvodu Svinov 

  
 Vyřizuje: František Šichnárek, T: 30.06.2019 

 starosta městského obvodu Třebovice 

  
 

RM_M 33 
Ukončení projektu “Revitalizace městské zeleně” spolufinancovaného  
z Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 07025/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0628/ZM1418/8 
k usnesení č. 8602/RM1014/113 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženým závěrečným vyhodnocením akce ”Revitalizace městské zeleně” 

spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14180296 viz příloha č.3 předloženého 

materiálu 

řádnou údržbu předmětu podpory po celou dobu udržitelnosti projektu a zabezpečit, aby účel 

akce byl řádně plněn po stanovenou dobu 

a zajistit informace, vypracovat a odeslat poskytovateli podpory pravidelné provozní 

monitorovací zprávy o stavu a změnách v období udržitelnosti projektu “Revitalizace městské 
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zeleně” 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.06.2025 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, městský obvod 

Michálkovice a městský obvod Pustkovec, 

v případě jakýchkoliv záměrů na úpravy a změny na pozemcích dotčených podporou                           

a svěřených do správy městským obvodům dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

o jejich projednání a odsouhlasení s odborem strategického rozvoje MMO  

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 15.06.2025 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 15.06.2025 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 15.06.2025 

 starosta městského obvodu Michálkovice  

  
 Vyřizuje: Stanislav Pyš, T: 15.06.2025 

 starosta městského obvodu Pustkovec 

  
 

RM_M 34 
Ukončení realizace projektů “Realizace vybraných prvků ÚSES                    
na území statutárního města Ostrava - 1. etapa, část A, část B” 
spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 07026/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 2564/ZM1014/33 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženým závěrečným vyhodnocením akce “Realizace vybraných prvků ÚSES na území 

statutárního města Ostrava - 1. etapa, část A”, a s předloženým závěrečným vyhodnocením 

akce “Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1. etapa, část 

B”, spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 11104166 (část A) a č. 11104156 (část 

B), viz přílohy č. 5 a 6 řádnou údržbu předmětů podpory po celou dobu udržitelnosti projektů   

a zabezpečit, aby účel akcí byl řádně plněn po stanovenou dobu a zajistit informace, 

vypracovat a odeslat poskytovateli podpory pravidelné provozní monitorovací zprávy o stavu     

a změnách v období udržitelnosti projektů 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2025 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) žádá 

  
městský obvod Hošťálkovice, městský obvod Hrabová, městský obvod Krásné Pole, městský 

obvod Lhotka, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, městský obvod Martinov, městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz, městský obvod Nová Bělá, městský obvod Nová Ves, 

městský obvod Ostrava - Jih, městský obvod Petřkovice, městský obvod Plesná, městský 

obvod Polanka nad Odrou, městský obvod Proskovice, městský obvod Radvanice a Bartovice, 

městský obvod Slezská Ostrava, 

v případě jakýchkoliv záměrů na úpravy a změny na pozemcích dotčených podporou                       

a svěřených do správy městským obvodům dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, o jejich 

projednání a odsouhlasení s odborem strategického rozvoje MMO 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jiří Jureček, T: 31.12.2025 

 starosta městského obvodu Hošťálkovice  

  
 Vyřizuje: Igor Trávníček, T: 31.12.2025 

 starosta městského obvodu Hrabová 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2025 

 starosta městského obvodu Krásné Pole 

  
 Vyřizuje: Josef Šrámek, T: 31.12.2025 

 starosta městského obvodu Lhotka 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 31.12.2025 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 Vyřizuje: Karel Civín, T: 31.12.2025 

 starosta městského obvodu Martinov  

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2025 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 Vyřizuje: Lumír Bahr, T: 31.12.2025 

 starosta městského obvodu Nová Bělá 
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 Vyřizuje: Ing. Tomáš Lefner, T: 31.12.2025 

 starosta městského obvodu Nová Ves 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2025 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 Vyřizuje: Ivo Mikulica, T: 31.12.2025 

 starosta městského obvodu Petřkovice 

  
 Vyřizuje: Pavel Hrbáč, T: 31.12.2025 

 starosta městského obvodu Plesná 

  
 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 31.12.2025 

 starosta městského obvodu Polanka nad Odrou 

  
 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 31.12.2025 

 starosta městského obvodu Proskovice 

  
 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.12.2025 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.12.2025 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 38 
Smlouva o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2018 
  
Usnesení číslo: 07027/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 06872/RM1418/99 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2018 mezi 

statutárním městem Ostrava a 

Hlavním městem Praha 

se sídlem Mariánské náměstí 2,  Praha, PSČ 110 01, IČO 00064581 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 73 
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-
Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová 
zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 2017 
  
Usnesení číslo: 07028/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 02395/17 
k usnesení č. 05709/RM1418/83 
k usnesení č. 1526/ZM1418/24 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu projektů 

a) Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová 

b) Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov 

c) Rozvojová zóna Hrušov 

d) Vědecko-technologický park Ostrava 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit radě města příští pravidelnou informaci o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-

Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-

technologický park Ostrava za II. pololetí roku 2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k projednání informaci o stavu projektů dle bodu 1) tohoto 

usnesení za I. pololetí roku 2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_VZ 3 
Schválení přípravy projektu “Zvýšení propustnosti křižovatek                         
v Ostravě” ke spolufinancování z externích zdrojů a zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu s uzavřením Smlouvy na zajištění služeb 
týkající se vybraných příloh žádosti o dotaci 
  
Usnesení číslo: 07029/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě” s předpokládaným 

spolufinancováním z prostředků EU / státního rozpočtu v rámci programového období 2014-

2020 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění služeb               

pro projekt “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě” se zpracovatelem 

(příkazníkem): ProFaktum, s. r. o. sídlo: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČO: 

28568087, za cenu nejvýše přípustnou 89 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e účelová rezerva ORJ 300 

§  3636,  pol. 5901, ÚZ 3636   o 108 tis. Kč 

- z v y š u j í  běžné výdaje ORJ 300 

§ 2212, pol. 5166, ÚZ 3636   o 108 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje                                

zajistit úkony spojené s přípravou žádosti o dotaci k projektu uvedeném v bodě 1) tohoto 
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usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru dopravy 

zajistit úkony spojené s financováním realizace v rámci specifikace nároků na rozpočet 

statutárního města Ostravy projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Media relations”, poř. č. 143/2017 
  
Usnesení číslo: 07030/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

media relations k mezinárodnímu veletrhu investičních příležitostí a realit EXPO REAL 

2017 v Mnichově, v Německu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností 

Crest Communications a.s. 

se sídlem: Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1 

IČO: 27169227 

za cenu nejvýše přípustnou 237.700,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Cateringové služby 2017”, poř. č. 142/2017 
  
Usnesení číslo: 07031/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění 

cateringových služeb na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí a realit EXPO REAL 

2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 

Michal Daněk 

Berkova 1206/25, 612 00 Brno 

IČO: 61429040 

za cenu nejvýše přípustnou 250.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty členů Komise rady města                          
pro vzdělávání, vědu a výzkum dle předloženého seznamu                     
na Slovensko (Poprad) ve dnech 11.-13.6.2017 
  
Usnesení číslo: 07032/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 06562/RM1418/96 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty členů Komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum 

dle předloženého seznamu na Slovensko (Poprad) ve dnech 11.-13.6.2017 

  

 
RM_M 43 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora statutárního města Ostravy a Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 11. - 13.8.2017 
  
Usnesení číslo: 07033/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06992/RMm1418/22 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, 

náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 11. - 13.8.2017 za účelem návštěvy 
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partnerského města 

  

 
RM_M 64 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Mnichov) a do Švýcarska 
(Zürich) ve dnech 10. - 13.07.2017 
  
Usnesení číslo: 07034/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 06848/RMm1418/21 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do SRN (Mnichov) a do Švýcarska (Zürich) ve dnech 10. - 13.07.2017 

  

 
RM_M 65 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele 
Národního divadla moravskoslezského, p.o., do Bulharska (Ruse)                          
ve dnech 25. - 29.07.2017 
  
Usnesení číslo: 07035/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 06861/RM1418/99 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty  pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do Bulharska (Ruse) ve dnech 25. - 29.07.2017 

  

 
RM_M 90 
Zprávy ze zahraničních pracovních cest Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Polska (Varšava) ve dnech                    
7. - 11.6.2017 a do Ruské federace (Novosibirsk, Moskva) ve dnech 30.7. 
- 13.8.2017 
  
Usnesení číslo: 07036/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 06559/RM1418/96 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávy ze  zahraničních  pracovních   cest Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 

Ostrava, p.o. do Polska (Varšava)  ve dnech 7.-11.6.2017 a do Ruské federace (Novosibirsk, 

Moskva) ve dnech 30.7. - 13.8.2017 

  

 
RM_M 6 
Změna usnesení pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí pro projekty „Snížení energetické náročnosti MŠ 
Ostrava – Muglinov, Keramická 8/230“ a „Snížení energetické 
náročnosti tělocvičny a spojovacího krčku Základní školy v Ostravě – 
Kunčičkách, Škrobálkova 51/300“ 
  
Usnesení číslo: 07037/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04767/RM1418/69 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou bodu 5) svého usnesení č. 04767/RM1418/69 ze dne 27. 9. 2016, kterým 

schvaluje v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu                 

v celkové výši 3 515 tis. Kč - v roce 2017: na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu 

SMO ve výši 2 460 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 

1 476 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a to takto: 

schvaluje v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu                

v celkové výši 3 515 tis. Kč - v roce 2018: na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu 

SMO ve výši 2 460 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 

1 476 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se změnou bodu 6) svého usnesení č. 04767/RM1418/69 ze dne 27. 9. 2016, kterým: 

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

6 819 tis. Kč - v roce 2017: na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši                 

4 773 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 2 864 tis. Kč 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

a to takto: 

schvaluje 

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

6 819 tis. Kč - v roce 2018: na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši                 

4 773 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 2 864 tis. Kč 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 86 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)-RS-Ostrava, Muglinov, 4. 
etapa v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017, 
podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 07038/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05389/RM1418/78 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu “Podpora bydlení pro rok 2017”, 

podprogramu “Regenerace sídlišť pro rok 2017”, dle podmínek od poskytovatele Ministerstva 

pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6,110 15 Praha 1, IČ 66002222 na projekt 

“Regenerace sídliště-Ostrava, Muglinov, 4. etapa”   dle   přílohy  č. 1   předloženého materiálu, 

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s podmínkami udržitelnosti tohoto 

projektu dle oddílu 9 písm. f) podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 uvedeného                  

v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Regenerace sídliště-Ostrava, Muglinov, 

4. etapa” dle oddílu 9 písm. f) podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 uvedeného                 

v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

3) žádá 
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městský obvod Slezská Ostrava 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.01.2018 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 20.09.2017 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 8 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “RS - Ostrava, 
Šalamouna - 5B etapa” v rámci programu Podpora bydlení pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 07039/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 02348/17 
k usnesení č. 05103/RM1418/74 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z programu Podpora bydlení, podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 

dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČO 66002222 na projekt “RS - Ostrava, 

Šalamouna - 5B etapa” za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti 

tohoto projektu dle oddílu 9 písm. f) podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 uvedeného 

v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení dle oddílu 9 

písm. f) podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 uvedeného v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) žádá 
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.07.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 20.09.2017 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 9 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Terénní práce 
2018” 
  
Usnesení číslo: 07040/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Terénní práce 2018” v rámci 

dotačního programu Podpora terénní práce vyhlášeného Radou vlády ČR pro záležitosti 

romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu 

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

a předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh v souladu s podmínkami dotačního řízení 

programu Podpora terénní práce pro rok 2018 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.09.2017 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
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o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 87 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Společně!”                    
v rámci operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 
2014-2020 
  
Usnesení číslo: 07041/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Společně!” v rámci výzvy                   

z fondu mikroprojektů Silesia operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 

2014-2020 vyhlášeného Euroregionem Silesia, Horní náměstí 69, 746 01 Opava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu                                    

a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení                  

v souladu s podmínkami výzvy fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia operačního programu 

INTERREG V-A Česká republika - Polsko v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 20.10.2017 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.07.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 88 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Mezilidská 
komunikace - tváří v tvář bez internetu” v rámci operačního programu 
INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 
  
Usnesení číslo: 07042/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Mezilidská komunikace - tváří 

v tvář bez internetu” v rámci výzvy z fondu mikroprojektů Silesia operačního programu 

INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 vyhlášeného Euroregionem Silesia, 

Horní náměstí 69, 746 01 Opava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu                                

a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení                 

v souladu s podmínkami výzvy fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia operačního programu 

INTERREG V-A Česká republika - Polsko v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 20.10.2017 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto 

usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 91 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci “Programu                   
na podporu poskytování sociálních služeb” (dotace z kapitoly 313 - 
MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních služeb na rok 
2018 
  
Usnesení číslo: 07043/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
50 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci v rámci ”Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb”  (dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu)                           

pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018 prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního 

města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění všech potřebných podkladů pro předložení souhrnné žádosti města Ostravy o dotaci 

dle podmínek ”Programu na podporu poskytování sociálních služeb”  (dotace z kapitoly 313 - 

MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018 v případě, že 

zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o podání uvedené žádosti o dotaci 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.11.2017 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 92 
Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí podpory 
z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 pro projekt 
“Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, 
MOb MOaP” 
  
Usnesení číslo: 07044/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí 2014-2020   

pro projekt “Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu                              

a předložením žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení                    

v souladu s podmínkami 70. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR v případě, že 

zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené                   

v bodě 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 22.09.2017 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 

9388 tis. Kč 

- v roce 2018 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 2610 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 

spolufinancování celkem 2610 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu “Výměna plynových kotlů                         

ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP” v rámci specifikace nároků                         

na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 102 
Návrh na podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu 
Životní prostředí 2014-2020 pro projekt “Podzemní kontejnery na 
tříděný odpad” 
  
Usnesení číslo: 07045/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-

2020 pro projekt “Podzemní kontejnery na tříděný odpad” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu                              

a předložením žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení                

v souladu s podmínkami 69. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR v případě, že 

zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené                
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v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 24.11.2017 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 3232 tis. Kč 

- v roce 2018 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 910 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 

spolufinancování celkem 910 tis. Kč dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu “Podzemní kontejnery na tříděný 

odpad” v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 10 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 
– MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 07046/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o dotaci v rámci Programu  

na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 – MPSV 

státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění veškerých úkonů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním městem 
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Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu na podporu poskytování 

sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu pro rok 2018 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.10.2017 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 37 
Schválení projektu, přijetí dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI 
SPOLU“ 
  
Usnesení číslo: 07047/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 02217/17 
k usnesení č. 04826/RM1418/70 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (prioritní osa 2: 

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl: 2.1: 

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi) dle podmínek poskytovatele 

Ministerstva pro místní rozvoj, IČ: 66002222, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1                   

na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ za podmínky souhlasu zastupitelstva 

města s podmínkami dle části III. odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek Rozhodnutí                        

o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s podmínkami dle části III. odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
financování projektu v celkové výši 49 990 tis. Kč 

-  v  roce 2017 na zajištění předfinancování celkem 8 000 tis. Kč včetně DPH, 

-  v roce  2018 na zajištění předfinancování celkem 14 000 tis. Kč včetně DPH, 

-  v roce  2019 na zajištění předfinancování celkem 2 995 tis. Kč včetně DPH, 

přičemž je v částkách obsaženo spolufinancování projektu celkem ve výši 15 995 tis. Kč 

včetně DPH 
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4) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení   

v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2018 dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2017 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
5) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení         

v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2019 dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
6) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 29.02.2020 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
7) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 20.09.2017 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 48 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Úřady                      
bez hranic” ke spolufinancování z Fondu mikroprojektů programu 
Interreg V-A Česká republika – Polsko 
  
Usnesení číslo: 07048/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
50 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Úřady bez hranic” ke spolufinancování z prostředků Fondu 

mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Úřady bez hranic” ke spolufinancování z prostředků 

Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci pro projekt uvedený v bodě 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 05.03.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu 

mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika - Polsko mezi 

statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-

Hrabůvka, jako vedoucím partnerem a městem Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, 44-300 

Wodzisław Śl., Rzeczpospolita Polska, jako projektovým partnerem,  za účelem podání žádosti 

o poskytnutí dotace pro projekt “Úřady bez hranic”, dle důvodové zprávy a návrhu dohody 

uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

5) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář,  

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
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RM_M 36 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červenec 2017 
  
Usnesení číslo: 07049/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 

  

 
RM_M 85 
Návrh na uzavření darovací smlouvy 
  
Usnesení číslo: 07050/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava, IČO 00845451 a společnosti JUWITAL s.r.o. se sídlem Blanická 2135/13, 120 00 

Praha 2-Vinohrady, IČO 27110451 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Schválení navýšení ceny objednávky na opravu nástavby vozidla CAS 
20 Tatra Terrno jednotky sboru dobrovolných hasičů Radvanice 
  
Usnesení číslo: 07051/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
navýšení ceny objednávky č. HSMO/OBJ/M5/2017 ze dne 21. 3. 2017 na opravu nástavby 

vozidla CAS 20 Tatra Terrno jednotky sboru dobrovolných hasičů Radvanice z původních 

145.000,-- Kč vč. DPH na konečných 157.279,-- Kč vč. DPH dle zdůvodnění v příloze č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 40/132  
  

RM_M 35 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn)                  
ve dnech 24. - 28.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07052/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

do Velké Británie (Londýn) ve dnech 24. - 28.09.2017 za účelem pracovních jednání  

  

2) ukládá 

  
řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 17.10.2017 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 42 
Souhlas se zřízením pietního místa na pozemku v majetku statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07053/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zřízení pietního místa  umístěného na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, dle 

přílohy č. 1 , č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, Mgr. Radima Babince , náměstka primátora, do SRN 
(Mnichov) ve dnech 03. - 06.10.2017 
  
Usnesení číslo: 07054/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
01 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Radima 

Babince, náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 03. - 06.10.2017 za účelem 

reprezentace města na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí EXPO 

REAL 2017 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 24.10.2017 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 51 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, 
náměstka primátora, do Polska (Toruň) ve dnech 26. - 30.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07055/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Polska (Toruň)                   

ve dnech 26. - 30.09.2017 za účelem účasti na 15. ročníku kongresu E.D.E. a 20. ročníku 

Mezinárodní konference dlouhodobé péče 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
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předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 17.10.2017 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 14 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 07056/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytné pohledávky právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby                                  

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 

Ostrava - Muglinov, IČO 70631808 v celkové výši 90 274,- Kč 

  

 
RM_M 101 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka a Ing. 
Břetislava Rigera, náměstků primátora, do Číny ve dnech 12. - 
24.07.2017 
  
Usnesení číslo: 07057/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 06749/RM1418/98 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty  Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, 

náměstků primátora, do Číny ve dnech 12. - 24.07.2017 

  

 
RM_M 103 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 07058/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
41 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem  na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

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

organizace, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 70631883 v celkové 

pořizovací ceně 1 607 349,76 Kč (příloha č. 1 a 2 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

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

předsedkyně: Mgr. Jitka Ulrichová - vedoucí provozu 

členové: Pavlína Czichoňová - MTZ referent 

               Miroslav Dítě - údržba 

               Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedkyni komise 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jitka Ulrichová, T: 29.09.2017 

 vedoucí provozu 

  
 

RM_M 84 
Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování 
investičního příspěvku poskytnutého Domovu Slunovrat, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 07059/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 02672/RM1418/39 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého 

Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem                     

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v oblasti rodinná politika č. 9                             
na zabezpečení projektu “Fandíme rodině” z rozpočtu statutárního 
města Ostravy (ev. č. 0709/2017/SVZ) s organizací Centrum pro rodinu     
a sociální péči, z. s. 
  
Usnesení číslo: 07060/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace v oblasti rodinná politika č. 9 na zabezpečení projektu “Fandíme 

rodině” z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev. č. 0709/2017/SVZ uzavřené s organizací 

Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. se sídlem   Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava  

IČO 48804517, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření dodatku dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 45 
Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem podpory vzdělávacího 
kurzu pro zdravotníky Perinatologického centra Fakultní nemocnice 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07061/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 20.000,- Kč 
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Fakultní nemocnici Ostrava, IČO 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - 

Poruba, dle žádosti v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í ostatní neinvestiční výdaje  

  na ORJ 170, § 3529, pol. 5909, ÚZ 4245                                 o     20 tis. Kč 

- z v y š u j í  neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím  

 na ORJ 170,  § 3521, pol. 5240                                                  o    20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 95 
Akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu 
Zaměstnanost a přijetí dotace pro projekt “Společné plánování 
udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 07062/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 05598/RM1418/81 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem Česká republika - 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, č. 

OPZ/2.2/063/0006590 na realizaci projektu “Společné plánování udržitelné sítě sociálních 

služeb v Ostravě”, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 46/132  
  

2) rozhodla 

  
o přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 Sociální 

začleňování a boj s chudobou, na realizaci projektu “Společné plánování udržitelné sítě 

sociálních služeb v Ostravě”, reg. č. CZ.06.263/0.0/0.0/16_063/0006590 dle podmínek viz 

příloha č. 1 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy s úpravou 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zabezpečit veškeré potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 99 
Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků 
příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče v objemu                           
10.047 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 07063/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím v celkové výši 

9.258 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov ve výši 90 tis. Kč 

b) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem                

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz ve výši 1.668 tis. Kč 

c) Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6,                  

700 30 Ostrava - Zábřeh ve výši 1.190 tis. Kč 

d) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832,                             

se sídlem Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 741 tis. Kč 

e) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, 
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se sídlem Rybářská 13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory ve výši 1.043 tis. Kč 

f) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816,                

se sídlem Bohumínská 71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava ve výši 3.848 tis. Kč 

g) Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875,                          

se sídlem Čujkovova 25, 700 30 Ostrava - Zábřeh ve výši 356 tis. Kč 

h) Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859,                          

se sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 322 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím                

v celkové výši 789 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832,                           

se sídlem Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 743 tis. Kč 

b) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816,                

se sídlem Bohumínská 71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava ve výši 46 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje ORJ 180 

na § 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                                                              o 10.047 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                                                o      90 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                                                o 1 347 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                                                o    321 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                                                o 1 020 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                                                o    170 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34                                                o    296 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34                                                o    445 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 36                                                o 1 043 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 41                                                o 3 848 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 37                                                o    285 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 37                                                o      71 tis. Kč 
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na § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 39                                                 o  322 tis. Kč 

-zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 41                                                 o    46 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34                                                 o  743 tis. Kč 

  

4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů, a to 

zvýšení investičních příspěvků příspěvkovým organizacím takto: 

- Navýšení investičního příspěvku na rok 2017 organizaci Čtyřlístek centrum pro osoby                   

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 na základě 

smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02785/2015/SOC, 

dodatek č. 1 02785/2015D1/2015SOC, ve výši 90 tis. Kč 

- Navýšení investičního příspěvku na rok 2017 organizaci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 

příspěvková organizace, IČO 70631841 na základě smlouvy o závazku veřejné služby                       

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02983/2015/SOC, ve výši 1 668 tis. Kč 

- Navýšení investičního příspěvku na rok 2017 organizaci Domov Korýtko, příspěvková 

organizace, IČO 70631867 na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 

za jeho výkon č. 03243/2015/SOC, ve výši 1 190 tis. Kč 

- Navýšení investičního příspěvku na rok 2017 organizaci Domov Sluníčko, Ostrava - 

Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832 na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC, ve výši 741 tis. Kč 

- Navýšení investičního příspěvku na rok 2017 organizaci Domov pro seniory Iris, příspěvková 

organizace, IČO 70631824 na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 

za jeho výkon č. 02980/2015/SOC, ve výši 1 043 tis. Kč 

- Navýšení investičního příspěvku na rok 2017 organizaci Domov pro seniory Kamenec, 

příspěvková organizace, IČO 70631816 na základě smlouvy o závazku veřejné služby                         

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02825/2015/SOC, ve výši 3 848 tis. Kč 

- Navýšení investičního příspěvku na rok 2017 organizaci Domov Čujkovova, Ostrava - 

Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875 na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
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a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02872/2015/SOC, ve výši 356 tis. Kč 

- Navýšení investičního příspěvku na rok 2017 organizaci Domov Magnolie, Ostrava - 

Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859 na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03180/2015/SOC, ve výši 322 tis. Kč 

zvýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím takto: 

- Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2017 organizaci Domov Sluníčko, Ostrava - 

Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832 na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC, ve výši 743 tis. Kč 

- Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2017 organizaci Domov pro seniory Kamenec, 

příspěvková organizace, IČO 70631816 na základě smlouvy o závazku veřejné služby                         

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02825/2015/SOC, ve výši 46 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 4) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 41 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Národního 
divadla moravskoslezského, p.o. 
  
Usnesení číslo: 07064/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 5, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 

daru do vlastnictví  Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové 

organizace, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 
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náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 27.09.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu ředitele Střediska volného času, Ostrava - 
Zábřeh, p.o. 
  
Usnesení číslo: 07065/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
46 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat ředitele Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvkové organizace, IČO 

75080516 s účinností od 1.9.2017 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 
  
Usnesení číslo: 07066/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 

daru do vlastnictví právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské 

Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, dle důvodové zprávy a přílohy                                       

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 15 
Podpora kandidatury statutárního města Ostravy na pořádání 
Atletického mistrovsví ČR mužů a žen do 22 let v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 07067/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s  kandidaturou statutárního města Ostravy na pořádání Atletického mistrovsví ČR mužů a žen 

do 22 let v Ostravě v roce 2018  

  

 
RM_M 66 
Dodatek č. 1 k Dohodě o vypořádání smluvního vztahu 
  
Usnesení číslo: 07068/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Dodatek č. 1 k Dohodě o vypořádání smluvního vztahu ev. č. 1835/2017/VZKÚ uzavřené dne 

15.6.2017 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 07069/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit ve prospěch vodovodního řadu DN 350 k pozemku p. p. č. 822/66                  

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, právo odpovídající 

služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu DN 350, jejímž obsahem je povinnost vlastníka 

pozemku trpět zřízení, provozování a údržbu vodovodního řadu DN 350 v rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 1183-27/2017 vyhotoveným pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov, v roce 
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2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě                       
o zřízení věcného břemene a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07070/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid. č. 3032/2015/MJ ze dne 3. 12. 2015, s budoucím 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 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení   

a provozování nadzemního vedení NN k části pozemku: 

p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Přívoz, 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. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene s OVANET a.s., MIRAMO spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 07071/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2966/17 - ostatní plocha, dráha, 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

parc. č. 4428/2 - ostatní plocha, dráha, 

v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

v rámci stavby “Přeložení nadzemních tras: 1. část: úsek B - Sokolská x Svinovské mosty”  

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem 

pozemků: 

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2966/17 - ostatní plocha, dráha, 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

parc. č. 4428/2 - ostatní plocha, dráha, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

p. p. č. 1340/26 - ostatní plocha, jiná plocha,  

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

MIRAMO spol. s r.o.  

se sídlem č.p. 69, 742 55 Albrechtičky 

IČO: 43960987 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům                  
ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, pro Statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07072/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení, provozování                    

a udržování světelně signalizačního zařízení včetně koordinačního kabelu k částem pozemků: 

parc. č. 2633 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3594/1 - ostatní plocha, silnice, 

parc.č. 3594/13 - ostatní plocha, silnice 

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

Moravskoslezský kraj 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07073/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02382/17 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 1169/6, 

od podílových spoluvlastníků: 

- JXXX HXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXX 

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

- LXXXX OXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za dohodnutou kupní cenu celkem 51.600,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou                        

v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá dle čl. 9 

odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovitou věc, uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,                   

za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 3) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 22 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Pudlov, obec 
Bohumín, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a v k.ú. Podivín, obec Podivín 
  
Usnesení číslo: 07074/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02387/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Pudlov, obec Bohumín, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to 

- část pozemku parc.č. 1501, o výměře 429 m2, dle geometrického plánu č. 933-103c/2015 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1501/2, ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. 

Pudlov, obec Bohumín, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, která je svěřená městskému 

obvodu Slezská Ostrava (viz příloha č. 1/3) 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 310/11, o výměře 101 m2, dle geometrického plánu č. 2594 - 302/2016 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 310/14, zahrada 

- část pozemku p.p.č. 421/4, o výměře 18 m2, dle geometrického plánu č. 2594 - 302/2016 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 421/50, ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek p.p.č. 514/3 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava (viz 

příloha č. 2/3) 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 k pozemku parc.č. 

745/2 v k.ú. Podivín, obec Podivín (viz příloha č. 3/1), ve vlastnictví statutárního města 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 3)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Stará Plesná, obec 
Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Krásné 
Pole, obec Ostrava a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07075/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02278/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat  

- část pozemku parc.č. 546/1 o výměře 11 m2 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Plesná, která je dle geometrického 

plánu č. 1148-25/2017 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, který je přílohou č. 1 

předloženého materiálu, označena jako pozemek parc.č. 546/5 v k.ú. Stará Plesná, obec 

Ostrava 

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

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat  

- část pozemku parc.č. 213 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Krásné Pole, 

dle zákresu, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu
 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku p.p.č. 833/7 o výměře 181 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,                           
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, která je    

dle geometrického plánu č. 3366-249/2016, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu, označena jako pozemek p.p.č. 833/7              

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
 

  

4) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku p.p.č. 833/7 o výměře 18 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,                           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle 

geometrického plánu č. 3366-249/2016, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu, označena jako pozemek p.p.č. 833/23                

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec 
Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Proskovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07076/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02280/17 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 

- část pozemku parc.č. 613/3 o výměře 64 m2 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Proskovice, která je dle 

geometrického plánu č. 847-36/2016 vyhotoveného pro k.ú. Proskovice, který je přílohou č. 7 

předloženého materiálu, označena jako pozemek parc.č. 613/3 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 
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- část pozemku parc.č. 614/3 o výměře 63 m2 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Proskovice, která je dle 

geometrického plánu č. 847-36/2016 vyhotoveného pro k.ú. Proskovice, který je přílohou č.7 

předloženého materiálu, označena jako pozemek parc.č. 614/3 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 

- část pozemku parc.č. 618/7 o výměře 9 m2 (díl “a”) a pozemek parc.č. 616/3 o výměře 74 m2 

, oba v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 

městskému obvodu Proskovice, které jsou dle geometrického plánu č. 847-

36/2016, vyhotoveného pro k.ú. Proskovice, obec Ostrava,  který je přílohou č. 7 předloženého 

materiálu, označeny jako pozemek parc.č. 616/3 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 

- pozemek parc.č. 601/2 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřený městskému obvodu Proskovice 

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 bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, v k.ú. 
Hrušov a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07077/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02389/17 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města převést nemovité věci, z vlastnictví statutárního města Ostrava, 
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nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 417/16, o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 2580-020/2016 

a nově označena jako pozemek p.č.st. 1729/2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

- část pozemku p.p.č. 417/16, o výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 2580-020/2016                      

a nově označena jako pozemek p.č.st. 1728/2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 1945, o výměře 135 m2, dle geometrického plánu č. 1369-021/2016                      

a nově označena jako pozemek p.č.st. 2080/6, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 417/18, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava (viz příloha č. 1/1 až 1/3)
 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 612/2 jehož součástí je stavba č.p. 621, obč. vyb. (viz příloha č. 2/3) 

  

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: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice                       
u Ostravy, k.ú. Hrabůvka a k.ú. Proskovice, obec Ostrava a návrh                       
na záměr města darovat nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07078/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02282/17 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 
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s návrhem na záměr města prodat: 

- pozemek parc.č. 220/3 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

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

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 

- část pozemku p.p.č. 270/4 o výměře 8,5 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, dle 

zákresu, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 
 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 

- část pozemku parc.č. 600/3 o výměře 65 m2 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Proskovice, která je dle 

geometrického plánu č. 847-36/2016, vyhotoveného pro k.ú. Proskovice, obec Ostrava,  který 

je přílohou č. 5 předloženého materiálu, označena jako pozemek parc.č. 600/3 v k.ú. 

Proskovice, obec Ostrava
 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat: 

- část pozemku parc.č. 1723/26 o výměře 29 m2 včetně autobusového zálivu v k.ú. Polanka    

nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému 

obvodu Polanka nad Odrou, která je dle geometrického plánu č. 3188-32a/2016, který je 

přílohou č. 7 předloženého materiálu, označen jako pozemek parc.č. 1723/27 v k.ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava, Moravskoslezskému kraji 

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 bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 27 
Návrh na změnu části usnesení ZMO č. 1779/ZM1418/27 v bodě 2)                  
ze dne 21. 6. 2017, návrh na záměr města prodat a neprodat části 
nemovitých věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07079/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02324/17 
k usnesení č. 1779/ZM1418/27 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem změnit část usnesení zastupitelstva města č. 1779/ZM1418/27 v bodě 2)  ze dne            

21. 6. 2017, a to tak, že se vypouští text: 

”parc.č. 3751/255 o výměře 16 m2” 

a nahrazuje se textem 

”parc.č. 3751/255 o výměře 8 m2”
 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Poruba, a to část 

pozemku parc.č. 1649/1, která je dle geometrického plánu č. 2876-115/2017 vyhotoveného             

pro k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1649/15 

o výměře 6 m2 

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

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,                     

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část 

pozemku parc.č. 3751/6 o výměře 830 m2 dle zákresu, který je přílohou č. 5/2 předloženého 

materiálu
 

  

4) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na odejmutí movitých věcí - ikon ze svěření městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, svěření těchto ikon k hospodaření 
dodatkem č. 5 ke zřizovací listině Ostravskému muzeu, p. o. 
  
Usnesení číslo: 07080/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02299/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o odejmutí svěřených movitých věcí - ikon městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, vedené pod jedním inventárním číslem 020000016992 v pořizovací ceně 1,00 Kč,               

a to: 

                        

ikona “Přesvatá Bohorodice Kazaňská”, ikona ”Vzkříšení Krista”, ikona  - svátková třídílná 

s výjevem Bohorodice a světci, ikona ”Přesvatá Bohorodice” - pomocnice při porodech, 

ikona ”Přesvatá Bohorodice” - radost všech  zarmoucených, ikona se světicí v ústředním 

výjevu, ikona ”Zmrtvýchvstání   a  Sestoupení do pekel”, ikona ”Mandylion” 

  

2) projednala 

  
návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014, právnické osoby Ostravské muzeum, 

příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí č.1/1, 728 41 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO:00097594,dle přílohy č. 2, kterým se příspěvkové organizaci předávají                          

k hospodaření movité věci zvláštního druhu do sbírky,  a to kulturní předměty: 

ikona ”Přesvatá Bohorodice Kazaňská”,  ikona ”Vzkříšení Krista”, ikona - svátková třídílná 

s výjevem Bohorodice  a světci, ikona ”Přesvatá Bohorodice” - pomocnice při porodech, ikona 

- ”Přesvatá Bohorodice” - radost všech  zarmoucených, ikona se světicí v ústředním výjevu, 

ikona ” Zmrtvýchvstání a Sestoupení  do pekel”, ikona ”Mandylion” 

  

3) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014, právnické osoby Ostravské 

muzeum, příspěvková organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města 

a) k rozhodnutí návrh na odejmutí movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení 

b) ke schválení návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014, právnické osoby 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
5) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy 

podepsal protokol o předání a převzetí movitých věcí za podmínky, že zastupitelstvo 

města rozhodne dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.09.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 29 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářské stavby 
  
Usnesení číslo: 07081/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy v celkové  pořizovací ceně 

68.437.475,74 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000                   

do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava 

- Kanalizace v ul. Halasova, Kutuzovova, Šalounova, Nerudova, Lidická, Erbenova, Obránců 

míru, Chodská, Sirotčí z potrubí DN 600, DN 500, DN 400, DN 300 celkové délky 3063,34 m 
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včetně 62 kusů kanalizačních šachet, uložené v pozemcích parc. č. 1220/1, parc. č. 1227, parc. 

č. 1228, parc. č. 1226, parc. č. 1221/7, parc. č. 1204/2, parc. č. 1203/2, parc. č. 1218, parc. č. 

1201/1, parc. č. 1197, parc. č. 1216, parc. č. 1200, parc. č. 1213, parc. č. 1202, parc. č. 1212, 

parc. č. 1217/1, parc. č. 1192/29, parc. č.1192/32, parc. č.1192/4, parc. č. 469/1, parc. č. 248/8, 

parc. č. 1340, pozemek (1188) PK, parc. č. 1188/10, parc. č. 1188/13, parc. č. 1188/2, parc. č. 

1192/22, pozemek EN (1192) díl 1, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č. 47/17/VH/K ze dne 28. 4. 2017 a vybudována v rámci 

stavby “Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko - III. etapa”, ORG 7242,              

v pořizovací ceně 68.437.475,74 Kč. 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářskou stavbu ve vlastnictví 

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

Dokončená investiční akce statutárního města Ostravy 

- Stoky DN 600, DN 500, DN 400, DN 300 celkové délky 1 751,24 m včetně 45 kusů 

kanalizačních šachet DN 1500, DN 1000, uložené v pozemcích parc. č. 4878/1, parc. č. 4815, 

parc. č. 4879/1, všechny v k. ú. Slezská Ostrava a parc. č. 608, parc. č. 289/6, parc. č. 284/1, 

parc. č. 284/3, parc. č. 281/1, parc. č. 281/13, parc. č. 281/6, parc. č. 281/16, parc. č. 281/9, 

parc. č. 281/2, parc. č. 281/3, parc. č. 281/14, parc. č. 281/15, parc. č. 281/11, parc. č. 281/18, 

parc. č. 92/1, parc. č. 92/5, parc. č. 92/4, parc. č. 613/1, parc. č. 645/2, parc. č. 645/3, parc. č. 

614/18, parc. č. 614/31, parc. č. 614/9, všechny v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava. Stavby 

byly kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 15/17/VH/K ze dne 8. 2. 2017 a rozhodnutím               

o povolení k užívání vodního díla č. 211/17/VH ze dne 12. 4. 2017 a č. 298/17/VH ze dne                 

10. 5. 2017 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku 
  
Usnesení číslo: 07082/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku, a to 2 ks elektronických informačních 

panelů v celkové pořizovací hodnotě 700.000,- Kč u zastávek místní a příměstské hromadné 

dopravy přednádraží Svinov, umístěných na pozemku parc.č. 3108/22, ost. pl., ost. 

komunikace, v k. ú. Svinov, obec Ostrava, vedených v účetní evidenci majetku statutárního 

města Ostravy jako součást i. č. 101397 v celkové hodnotě 4.551.476,43 Kč, 

vypůjčených na základě Smlouvy o výpůjčce ev. č. 0325/2006/MJ ze dne 13. 2. 2006, ve znění 

Dodatku č. 1, společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.,  IČO 64613895, se sídlem Ostrava - 

Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy 

zajistil fyzickou likvidaci movitého majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení 

předseda: Miroslav Petrovič, za odbor hospodářské správy 

 členové:  Ing. Miroslav Stařík, za odbor hospodářské správy 

                 Barbora Reichelová, za odbor majetkový 

  

4) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis  o provedení likvidace 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 32 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Proskovice 
  
Usnesení číslo: 07083/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 02378/17 
  
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, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, městskému obvodu Proskovice 

- Cyklostezka  (SO 101) na pozemcích parc. č. 385/4, 386/6, 831/26 a 837/40 v kat. území 

Proskovice, obec Ostrava a parc. č. 3830/4 v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava, vedená                   

pod inventárním číslem 1545891 v pořizovací hodnotě 819.818,- Kč, 

- Pozemky v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, které jsou dotčeny stavbou: 

• pozemek parc. č. 385/2, trvalý travní porost, 

inv. č. 52759 v hodnotě 237,- Kč,   

• pozemek parc. č. 385/3, trvalý travní porost, 

inv. č. 146433 v hodnotě 189,- Kč,   

• pozemek parc. č. 385/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

inv. č. 146434 v hodnotě 378,- Kč,   

• pozemek parc. č. 831/2, trvalý travní porost, 

inv. č. 143942 v hodnotě 298.596,- Kč,   

• pozemek parc. č. 831/25, trvalý travní porost, 

inv. č. 158583 v hodnotě 81.920,- Kč,   

• pozemek parc. č. 831/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

inv. č. 158584 v hodnotě 55.800,- Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Proskovice dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokol dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města 

rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Proskovice 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 68/132  
  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.10.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 52 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti                      
s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 07084/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 k pozemku: 

parc. č. 4013/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava,  

s vlastníky: 

manželé 

MXXXX PXXXXX a ZXXXXX PXXXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXXXXXXX, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 k pozemku: 

parc. č. 4021/1 – zastavěná plocha a nádvoří 
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v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 

Mgr. LXXXX PXXXXX a MXXXX PXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXXXXXXXXX, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 110 k pozemku: 

parc. č. 4225/1 – zahrada 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 

Ing. VXXXXX VXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXX, 

AXXXXX VXXXXX KXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 110 k pozemku: 

parc. č. 4227 – zahrada 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

PXXXX JXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXX, 
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dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 90 k pozemku: 

parc. č. 4372 – zastavěná plocha a nádvoří 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 

Dr. VXXXXXX KXXXXX a JUDr. KXXXX KXXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 90 k pozemku: 

parc. č. 4408/73 – zahrada 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Bc. LXXXX ŽXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXX, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 90 k pozemku: 

parc. č. 4408/122 – zahrada 
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v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

MUDr. ZXXXXXX SXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 110 k pozemku: 

parc. č. 3775/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

se spoluvlastníky: 

JXXXXX ČXXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

podíl ve výši 1/4, 

RXXXXXX ČXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

podíl ve výši 3/4, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení NN a VN a uzavření 
smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům                     
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07085/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV v pozemku: 
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parc. č. 2256/8 - orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Krásné Pole, p. č. 814, Sobotka, NNk” 

  

2) rozhodla 

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

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

parc.č. 2256/8 - orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně na pozemku: 

parc. č. 3118/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava 3118/6, SMO, příp. NNk” 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně k části 

pozemku: 

parc. č. 3118/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN v pozemcích: 

parc. č. 1661/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1661/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava 335/1 Mynář NNk” 

  

6) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN k částem pozemků: 

parc. č. 1661/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1661/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

7) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV  včetně přípojkové skříně na pozemku: 

p.p.č. 495/1 - ostatní plocha, silnice 
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v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava 385/11 Vodafone, příp. NNk” 

  

8) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně                          

k části pozemku: 

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

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 3x NN, podzemního kabelového vedení 5x NN, 

podzemního kabelového vedení 6x NN a podzemního kabelového vedení 2x VN                                       

k částem pozemků: 

parc.č. 244/36 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3457/14 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 
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RM_M 54 
Návrh na zřízení služebnosti a věcného břemene, návrh na uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene               
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, 
státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s.         
a pro GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07086/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

prvku Odplyňovacího vrtu “VM - OV č. 140” včetně ohrazení a pěšího přístupu k části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 374/1 - trvalý travní porost, 

v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, s: 

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

vedlejším účastníkem  

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

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene NTL 

plynovodu včetně plynovodní přípojky  k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 2468/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2620/98 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2620/160 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves                      
u Ostravy (ul. Bartošova), v k. ú. Přívoz (ul. Božkova), v k. ú. 
Hošťálkovice (ul. Hrušková), v k. ú. Přívoz (ul. Špálova) a návrh 
přijmout darem nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy (ul. U Hrůbků), 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07087/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p.č.st. 1002/1 

pozemek p.č.st. 888/2 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Nová Ves, 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p.p.č. 453/59 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu  

viz příloha č. 2 předloženého materiálu 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku parc. č. 1945/12 o výměře 193 m
2
 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 1072-38/2017 nově označena jako pozemek parc. č. 1945/39                  

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 1945/12 o výměře 193 m
2
 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 1072-38/2017 nově označena jako pozemek parc. č. 1945/40                    

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice, 

viz příloha č. 3 předloženého materiálu 

  

4) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku p.p.č. 394/1 o výměře 278 m
2
 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,  dle zákresu                       

v situačním snímku, viz příloha č. 4 předloženého materiálu ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu 

  

5) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem 

pozemky p.p.č. 73/1 
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pozemky p.p.č. 73/2 

pozemky p.p.č. 74/2 

vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

které jsou ve vlastnictví fyzických osob, viz příloha č. 5 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrhy dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 56 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, v k.ú. 
Muglinov a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07088/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02384/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to 

- část pozemku parc.č. 2005, o výměře 80 m2 (viz příloha č. 1/3) 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 231/1 

- pozemek p.p.č. 231/25 

- pozemek p.p.č. 231/28 

- pozemek p.p.č. 231/29 

- pozemek p.č.st. 1661, jehož součástí je stavba budova bez čp/če, jiná stavba (viz příloha č. 
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2/1) 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 1195, o výměře 532 m2, dle geometrického plánu č. 4129-21/2017 

a nově označena jako pozemek parc.č. 1195/2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (viz 

příloha č. 3/3)
 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 3)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 57 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Hošťálkovice (ul. 
Včelínek), v k. ú. Petřkovice u Ostravy (ul. U Kovárny a ul. Balbínova)                  
a v k. ú. Mariánské Hory (ul. Nákladní a ul. Mojmírovců), obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07089/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 1549/21 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice, 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu, 

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

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 578/1 

část pozemku parc. č. 581/1 o výměře 66 m
2
 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 1906-71/2015 nově označena jako pozemek parc. č. 581/10                    

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice 

viz příloha č. 2 předloženého materiálu, 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 12/14 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice, 

viz příloha č. 3 předloženého materiálu, 

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

  

4) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p.p.č. 732/1 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory                       

a Hulváky 

viz příloha č. 4 předloženého materiálu, 

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

  

5) souhlasí 
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s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p.č.st. 3499 

část pozemku p.p.č. 204/11 o výměře 177 m
2
 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 2170-76b/2016 nově označena jako pozemek p.p.č. 204/17                  

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory                      

a Hulváky 

viz příloha č. 5 předloženého materiálu, 

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

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrhy dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 58 
Návrh prodat části pozemků v areálu Vědecko-technologického parku             
v Ostravě - Pustkovci 
  
Usnesení číslo: 07090/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02383/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat níže uvedené části pozemků v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Pustkovec, včetně součástí                             

a příslušenství, a to: 

- část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 267 m2, označená písmenem b 

- část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 226 m2, označená písmenem a 

- část pozemku parc. č. 4685/61 o výměře 231 m2, označená písmenem e 

- část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 848 m2, označená písmenem d 

- část pozemku parc. č. 4685/89 o výměře 105 m2, označená písmenem c 

 všechny části pozemku označené  v geometrickém plánu č. 5677-153/2017 vyhotoveném                
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pro k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, v roce 2017, a sloučené do pozemku dále označeného jako 

pozemek parc. č. 4685/61 o výměře 1677 m2  dle téhož uvedeného geometrického plánu 

a část pozemku parc. č. 4685/119 o výměře 10 m2, která je dle téhož geometrického plánu 

označená jako pozemek parc. č. 4685/123 

společnosti Elektro MAR, a.s., IČO: 039 15 131, se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 

708 00 Ostrava 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 2,328.427,-Kč včetně DPH ve výši 404.107,-Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 62 
Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07091/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02323/17 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost pana OXXXXX KXXXX, dat. Narození XXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX  

Ostrava ze dne 30. 5. 2017, týkající se snížení kupní ceny za prodej části pozemku parc.č. 

1899/42 o výměře 97 m2, která je dle geometrického plánu č. 2894-57/2017 oddělena a nově 

označena jako pozemek parc.č. 1899/65 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu
 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví 
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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, vyhotoveného pro k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1899/65 OXXXX 

KXXXXX, dat. narození XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX, XXXXXXXX, za sjednanou 

kupní cenu ve výši 78.650,- Kč (včetně DPH) a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu
 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 74 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností                 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro Katastrální 
úřad pro Moravskoslezský kraj a pro fyzické osoby 
  
Usnesení číslo: 07092/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

přípojky k části pozemku  ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2727/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Česká republika - Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj 

se sídlem Praskova 194/11, 746 01 Opava 

IČO 00849871 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně  vlastníka  zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 

užívání pozemku jako přístupového chodníku a sjezdu a služebnosti vodovodní přípojky k části 
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pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2272/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, s: 

Manželé 

MUDr. MXXXXX MXXXXX, rok narození XXXX 

Ing. VXXXXX MXXXXXX, rok narození XXXX 

bydlištěm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 75 
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, návrh                          
na záměr města neprodat pozemek p.p.č. 645/3 v k.ú. Solanec                        
pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 
  
Usnesení číslo: 07093/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02332/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem  prodat  pozemek p.p.č. 600/17 v k. ú.  Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, 

ve vlastnictví  statutárního města Ostravy, nesvěřený žádnému městskému obvodu 

Obci Hutisko-Solanec, 756 62 Hutisko-Solanec 512, IČO: 003 03 836 

za sjednanou kupní cenu ve výši 25.470,- a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu  

  

2) souhlasí 

  
s návrhem prodat pozemek p.p.č. 632/12 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený žádnému městskému obvodu 

JXXXXXX TXXXXXX, rok narození XXXXX, bydliště  

za sjednanou kupní cenu ve výši 7.290,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu 
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3) nesouhlasí 

  
s návrhem prodat pozemek p.p.č. 632/12 v k.ú.Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec,              

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený žádnému městskému obvodu 

a) společnosti AAAE hospodářská, s.r.o., se sídlem Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 

Praha 1, 

    IČO: 294 58 366  za  kupní cenu ve výši 5.500,- Kč  

b) EXX SXXXXXXXXXX, rok narození XXXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

    za  kupní cenu ve výši 5000,- Kč 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem prodat pozemek p.p.č. 645/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec,                

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený žádnému městskému obvodu 

do společného jmění manželů DXXXXX PXXXXX, rok narození XXXX a LXXX PXXXXX, 

rok narození XXXX, aby bydliště XXXXXXXXXXXX 

za sjednanou kupní cenu ve výši  150.000,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8 

předloženého materiálu  

  

5) nesouhlasí 

  
s návrhem prodat pozemek p.p.č. 645/1 v k.ú.Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec,             

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený žádnému městskému obvodu 

a) PXXX KXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

    za kupní cenu ve výši 128.480,- Kč  

b) společnosti AAAE hospodářská, s.r.o., se sídlem Růžová 1416/17, Nové Město,                       

110 00 Praha, 

    IČO: 294 58 366  za  kupní cenu ve výši 71.000,- Kč  

c) JXXXXX TXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXX - 

Solanec 

    za  kupní cenu ve výši 65.000,- Kč 

  

6) souhlasí 
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s návrhem prodat pozemek p.p.č. 645/4 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec,                

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený žádnému městskému obvodu 

do společného jmění manželů DXXXX PXXXXX, rok narození XXXX a LXXXX PXXXXX, 

rok narození XXXX, aby bydliště XXXXXXXXXX 

za sjednanou kupní cenu ve výši  15.500,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8 

předloženého materiálu   

  

7) nesouhlasí 

  
s návrhem prodat pozemek p.p.č. 645/4 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec,              

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený žádnému městskému obvodu 

společnosti AAAE hospodářská, s.r.o., se sídlem Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 Praha 

1, IČO: 294 58 366 

za  kupní cenu ve výši 15.500,- Kč  

  

8) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemek p.p.č. 645/3 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec 

Hutisko-Solanec, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený žádnému městskému 

obvodu 

  

9) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 8)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 76 
Návrh na záměr nájmu částí pozemku v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava            
a návrh na záměr výpůjčky části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07094/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o záměru města pronajmout části pozemků parc. č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice, a to část A 

o výměře 28,47 m2 a část B o výměře 27,78 m2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, dle zákresu ve 

snímku územní informace, který je přílohou č. 1/1 a leteckém snímku, který je přílohou č. 1/2 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodla 

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

- parc. č. 2640/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,4 m2 

- parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 10,3 m2 a část B              

o výměře 61,7 m2, 

dle zákresu ve snímcích územní informace, které jsou přílohou č. 2/1a a č. 2/1b a leteckém 

snímku, který je přílohou č. 2/2  předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv 

tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 77 
Návrh na skončení smluvního vztahu dohodou 
  
Usnesení číslo: 07095/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu k pozemkům v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

 

založeného nájemní smlouvou ev. č. 0530/2007/MJ ze dne 30. 3. 2007 

se Společností pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a. s., se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, 

IČO 607 92 914 

k 31. 8. 2017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 78 
Souhlas s trvalým odnětím části pozemku, souhlas s konáním akce, 
souhlas s umístěním dopravního značení 
  
Usnesení číslo: 07096/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 259/27 - orná půda v k. ú. Nová Plesná, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena městskému obvodu Nová Plesná,                 

ze zemědělského půdního fondu 

za účelem zřízení sjezdu od navrhovaného rodinného domu na účelovou komunikaci 

pro JUDr. OXXXXX HXXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXX a Mgr. ZXXXXX 

HXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s pořádáním osvětové akce “Den s alternativní dopravou”, na pozemcích v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, manipulační plocha 

- parc. č. 3380/33 - ostatní plocha, manipulační plocha 

- parc. č. 3380/34 - ostatní plocha, manipulační plocha 

- parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda 

- parc. č. 3457/3 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 3457/46 - ostatní plocha, neplodná půda 

dne 22. 9. 2017 

pro Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692 

dle snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 79 
Nesouhlas/souhlas s trvalým odnětím části pozemku v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07097/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 89/132  
  

  
1) trvá 

  
na svém usnesení č. 06912/RM1418/99 ze dne 25. 7. 2017, kterým nesouhlasila s trvalým 

odnětím části pozemku parc. č. 1773/2 - orná půda o výměře 81 m2 v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena městskému obvodu Poruba, 

ze zemědělského půdního fondu 

v rámci stavby “Inženýrské sítě pro 8 RD na ul. Turistická - příjezdová komunikace na 

pozemku parc. č. 1778/91 a 1773/2 v k. ú. Poruba” 

pro společnost Atrium reality, a. s., se sídlem Klimkovice, U Zahrádek 94, PSČ 742 83, IČO 

259 07 450 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 94 
Návrh na záměr výpůjčky částí nemovitostí v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava Návrh na záměr pronájmu částí nemovitosti v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07098/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 4126/1, ost. plocha - neplodná půda o výměře 11 m2 

- část pozemku parc.č. 4126/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 17 m2 

- části pozemku parc.č. 4126/3, ost. plocha - manipulační plocha o celkové výměře 46,50 m2,          

a to část označenou v situačním snímku jako “A” o výměře 16 m2 a část označenou v situačním 

snímku jako “B” o výměře 30,50 m2, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (areál autobusy 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout 

části pozemku parc.č. 3594/10, ost. plocha - ost. komunikace ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava o celkové výměře 135,20 m2, a to část označenou v situačním snímku jako “A”                    

o výměře 93,50 m2 a část označenou v situačním snímku jako “B” o výměře 41,70 m2 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoli tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 104 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením Smlouvy o nájmu části 
nebytového prostoru pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením Dohody o změně obsahu 
závazku č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti pro městský obvod 
Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07099/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí Dr. Beneše 555/6, 729 29 

Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání tj. část 

nebytové jednotky č. 2572/901 o celkové výměře 938,18 m2, umístěné v 1. podzemním a 1. 

nadzemním podlaží domu č.p. 2572, ul. Zeyerova č. or. 1, Kostelní č. or. 3, Masarykovo 

náměstí č. or. 7 a 8, na pozemku parc.č. 18/4, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (restaurace Astoria bez 

kanceláře č. 122 v přízemí) 

se společností 

Lorne style s.r.o. 

se sídlem: Smetanovo náměstí 1180/7 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 294 41 242 

za účelem provozování restaurace a obchodu Coloniál, na dobu určitou 10 - ti let a 6 měsíců,             

a to v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
 

  

2) vydává 

  
pro městský obvod Slezská Ostrava, se sídlem Těšínská 35, 710 16 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením “Dohody o změně obsahu závazku č. 1” ke Smlouvě o nájmu 

části nemovitosti č. 100738-000-00 - MS/0717-N ze dne 5. 8. 2014, jejímž předmětem je 

dočasné užívání části nemovité věci, a to části stavby - střechy o výměře 30,60 m2 na budově 

č.p. 757 (ul. Hladnovská 757/119a), která je součástí pozemku p.č.st. 1340, zast. plocha                    

a nádvoří v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

se společností 

T - Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem: Tomíčkova 2144/1 

Chodov, 148 00 Praha 4 

IČO: 649 49 681 

za účelem umístění telekomunikační technologie a anténních nosičů pro umístění 
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telekomunikačního zařízení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

a to v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u), bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města, ve znění pozdějších změn a doplňků
 

  

 
RM_M 105 
Návrh na pronájem nemovitých věcí a částí nemovitých věcí (k. ú. 
Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 07100/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele pronajmout nemovité věci, části nemovitých věcí a uzavřít nájemní 

smlouvu 

se společností 

Ostravské výstavy, a.s. 

se sídlem: Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

IČO: 25399471 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 106 
Uzavření smlouvy o spolupráci a úhradě nákladů při přípravě a realizaci 
stavby a smlouvy o budoucí smlouvě o postoupení práv a povinností            
z územního rozhodnutí, stavebních povolení Uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu 
  
Usnesení číslo: 07101/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka pozemku o uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

s 

Ing. PXXXX DXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, 

bytem: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o spolupráci a úhradě nákladů při přípravě a realizaci stavby „Komunikace 

a inženýrské sítě Polanka, Janová“ a smlouvy o budoucí smlouvě o postoupení práv a 

povinností z územního rozhodnutí, stavebních povolení, o převodu projektových dokumentací 

a postoupení licencí 

s 

Ing. PXXXXX DXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, 

bytem: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.0379/2015/OI/ZFUN 
ke stavbě “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov” 
  
Usnesení číslo: 07102/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.0379/2015/OI/ZFUN ze dne 18.2.2015 mezi 

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

a zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 

IČO:45274924 dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” a “Smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbami odboru 
investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07103/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
 uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Bartovice - 1. 
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část” mezi vlastníkem: 

VXXXXXX ZXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 156/1 v k.ú. Bartovice, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizační síť Nová Ves - 

Jih, inženýrské sítě 2. etapa - splašková kanalizace 2. a 3. stavby a ČS splašků č. 2” mezi 

vlastníkem: 

AXXXX AXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku p.č.st. 143/2 v k.ú. Nová Ves               

u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezka Krajský úřad, náměstí Republiky” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene  na části pozemku parc.č. 2639/2                             

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh na uzavření smluv o věcných právech k pozemkům v souvislosti 
se stavbami uvedenými v kapitálovém rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07104/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

se stavbou “Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem , ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na části pozemku p. 

parc. č. 751/1 v kat. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

se stavbou “Kanalizace Hrušov osady” mezi vlastníkem 

BJ Trading s.r.o., Obránců míru 863/7, 703 00 Ostrava, IČ: 29381665 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na částech 

pozemků p. parc. č. 414/8, p. parc. č. 414/10 a p. parc. č. 356/5  v kat. ú. Muglinov, obec 

Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

se stavbou “Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Rajská” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava 

 a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na části 
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pozemku parc. č. 614/9 v kat. ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého 

materiálu 

  

4) rozhodla 

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

se stavbou “Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Rajská” mezi vlastníky 

LXXXXXX NXXXXXXXXX, nar.: XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, 

TXXXX NXXXXXXXXX, nar.: XXXX, XXXXXXXXXXXXXX, 

a budoucím oprávněným 

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

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

na částech pozemků parc. č. 606, parc. č. 347/1 a parc. č. 349/3 v kat. ú. Michálkovice, obec 

Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

se stavbou “Kanalizace Nová Bělá II.etapa” mezi vlastníkem 

Ing. IXXXXX MXXXXXXXX, nar.:XXXX, XXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba elektropřípojky na části 

pozemku parc. č. 916/18 v kat. ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 22 předloženého 

materiálu 

  

6) rozhodla 

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

se stavbou “Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Rajská” mezi vlastníkem 

Ing. VXXXXX KXXXXXXX, nar.:XXXX, XXXXXXX,                                  
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a budoucím oprávněným 

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

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

na částech pozemků parc. č. 350/3, parc. č. 350/4, parc. č. 350/5, parc. č. 350/6 a parc. č. 

350/8 v kat. ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Úprava přechodu na silnici 

I/58 ul. Plzeňská v Ostravě” mezi vlastníkem 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 145 05, 

Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390  

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba přechodu pro chodce na části 

pozemku parc. č. 3818/1 v kat. ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 61 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti                  
s přeložkou plynovodu v ul. Karla Svobody v Ostravě Plesné 
  
Usnesení číslo: 07105/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou ORG 3049 

Rekonstrukce místní komunikace ul.  Karly Svobody v Ostravě - Plesné se společností GasNet, 

s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940,  PSČ 400 01, IČO: 27295567 jako oprávněným 

a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako 

povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na částech pozemků parcela katastru 

nemovitostí parc. č. 964/23, parcela katastru nemovitostí parc. č. 964/24, zapsaných na LV č. 

649, pro k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

katastrální pracoviště Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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RM_M 89 
Černá louka - rekonstrukce komunikací 
  
Usnesení číslo: 07106/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06787/RM1418/98 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 06787/RM1418/98 ze dne 20.06.2017 ve věci bezúplatného převodu projektové 

dokumentace, postoupení licence a převzetí práv a povinností ze správních rozhodnutí                   

pro stavbu “Oprava komunikací a zpevněných ploch v areálu výstaviště Černá louka” mezi 

nabývajícím Statutárním městem Ostrava a převádějícími Ostravskými výstavami, a.s. 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o převodu projektové dokumentace, postoupení licence a převzetí práv              

a povinností ze správních rozhodnutí pro stavbu “Oprava komunikací a zpevněných ploch                     

v areálu výstaviště Černá louka” mezi nabývajícím: Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a převádějícím: 

Ostravské výstavy, a.s., Černá louka 3235, 728 26 Ostrava, IČO:25399471 

za cenu 118.580,- Kč. vč. DPH 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1290/2017/OI/VZKÚ ze dne 02.05.2017                          

na provedení díla “Oprava komunikací a zpevněných ploch v areálu výstaviště Černá louka” 

mezi objednatelem Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451 a zhotovitelem: 

STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 25864092, 

kterým se rozšiřuje předmět plnění díla a zvyšuje cena díla 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. Svatoplukova”, poř. č. 
128/2017 
  
Usnesení číslo: 07107/RM1418/100 

(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. Svatoplukova v k.ú. Zábřeh nad Odrou”, obec Ostrava                      

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

STASPO, spol. s  r.o. 

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

IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 2.218.324,02 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu v ulici Hlubinská” - poř.č. 116/2017 
  
Usnesení číslo: 07108/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Oprava vodovodu v ulici 

Hlubinská“ v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého materiálu se společností: 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

IČO: 410 357 04 

za cenu nejvýše přípustnou 2.470.113,27 Kč bez DPH 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 99/132  
  

RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy               
o dílo na zhotovení stavby “Doplnění VO Podsedliště” 
  
Usnesení číslo: 07109/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

“Doplnění VO Podsedliště” v městském obvodu Slezská Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 

243 903,- Kč bez DPH se společností 

ELSPOL - Gattnar s.r.o. IČO: 25865455, se sídlem Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava 

dle přílohy č. předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy 
příkazní na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka                 
pro akci “Rekonstrukce VO oblast Dvorní” 
  
Usnesení číslo: 07110/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu 

funkce technického dozoru stavebníka pro akci “Rekonstrukce VO oblast Dvorní” v městském 

obvodu Poruba, ORG 4323, za cenu nejvýše přípustnou 249 100,- Kč bez DPH, mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a společností: 

PTD Muchová, s.r.o., IČO: 27767931, se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Technicko-ekonom. studie instalace GAU filtrace                    
na vodních zdrojích Stará Bělá, Zábřeh”, poř. č. 139/2017 
  
Usnesení číslo: 07111/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

technicko-ekonomické studie pro doplnění technologie úpravny vody a úpravny stávajících 

objektů ČS Stará Bělá - Palesek a ČS Zábřeh II. vodovod, v k.ú. Stará Bělá a k.ú. Zábřeh nad 

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

Sweco Hydroprojekt a.s. 

se sídlem: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 

IČO: 26475081 

za cenu nejvýše přípustnou 497.840,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 21 
Vystavení objednávky na zpracování geometrických plánů                                
pro připravovanou stavbu “Komunikace - Severní spoj” 
  
Usnesení číslo: 07112/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na zpracování geometrických plánů pro připravovanou stavbu 

“Komunikace - Severní spoj” zhotoviteli: 

R&M GEODATA s.r.o., Vítkovická 3276/2a, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO:  27794962 

za cenu nejvýše přípustnou 279 000,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru investičního 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 08.09.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. K. H. Máchy”, poř. č. 
112/2017 
  
Usnesení číslo: 07113/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul.             

K. H. Máchy“  v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

KARO inženýrské sítě s.r.o. 

se sídlem: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava 

IČO: 26826470 

za cenu nejvýše přípustnou 1.378.857,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 82 
Vydání Změny č. 1 Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07114/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
předloženou důvodovou zprávu, Návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu Ostravy 

s postupem pořízení, přezkoumáním souladu a rozhodnutím o námitkách (příloha č. 1) 

a přílohu č. 2 předloženého materiálu obsahující návrh Změny č. 1 Územního plánu Ostravy              

a na základě tohoto projednání přijala následující usnesení 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

ověřit 
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v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zda předložený návrh Změny č.1 

Územního plánu Ostravy není v rozporu s Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace 

č. 1, se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (v platném znění) nebo 

s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout 

v souladu s ustanovením § 172, odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ostravy 

při veřejném projednání, a to ve znění, jak je navrhováno v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat 

formou opatření obecné povahy dle § 43, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”), ve smyslu 

ustanovení § 6, odst. 5, písmeno c) stavebního zákona a po ověření dle § 54, odst. 2 stavebního 

zákona, Změnu č. 1 Územního plánu Ostravy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů  2), 3) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 20.09.2017 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 83 
Návrh na pořízení změny č. 2b Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07115/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
89 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

• rozhodnout o pořízení změny č. 2b Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 82, 84, 85, 97, 

116A, 120, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 

148, 150, 152, 153, 154, 159 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

• rozhodnout o nepořízení změny č. 2b Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 73, 75, 76, 

77, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116B, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 

128, 132, 133, 146, 149, 151, 155, 157, 158 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

podmínit pořízení změny č. 2b Územního plánu Ostravy částečnou úhradou nákladů na její 

zpracování u položek č. 84, 85, 97, 120 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí materiál o pořízení změny č. 2b Územního plánu 

Ostravy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 20.09.2017 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 100 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 07116/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 04456/RM1418/65 
k usnesení č. 05692/RM1418/82 
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Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) a k pronájmu dle čl. 7, odst. (9), písm. 

u), bod 1. obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu s úpravou 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) pod číslem 081 – městský obvod 

Martinov, 085 a 086 – 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 s úpravou 

  

 
RM_M 72 
Objednávka opravy liniových výsadeb poničených v rámci projektu 
Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostravy - 
1. etapa, část A 
  
Usnesení číslo: 07117/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10159/RM1014/134 
k usnesení č. 7842/RM1014/103 
k usnesení č. 6800/RM1014/90 
k usnesení č. 9604/RM1014/126 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na opravu liniových výsadeb poničených v rámci projektu “ Realizace 

vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostravy  - I. etapa, část A”                                

pro zhotovitele  Pozemní stavitelství Zlín a.s., , Kúty 3967, 762 92 Zlín 

IČO:46900918 

za cenu nejvýše  přípustnou 128.738, 72 Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.09.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 23 
Veřejná zakázka “Smíšené trvalkové výsadby - PD+IČ+AD”, poř. č. 
138/2017 
  
Usnesení číslo: 07118/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na vypracování technické dokumentace pro smíšené 

trvalkové výsadby a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru  v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s: 

Ing. Ivan Tachezy           

se sídlem: Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

IČO:12126365 

za cenu nejvýše přípustnou 285.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 07119/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 

řízené statutárním městem Ostrava s účinností od 01.07.2017 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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RM_M 7 
Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostravou               
a německým institutem pro výzkum slonů, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru 
  
Usnesení číslo: 07120/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 378 655,22 Kč německému institutu pro výzkum slonů 

Leibnitz Institute for ZOO and Wildlife Research (IZW) in the Forschungsverbund Berlin e. 

V., IČO 27/640/51604, se sídlem Alfred-Kowalke-Strasse 17, D-10315 Berlin, Germany               

a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a německým institutem                   

pro výzkum slonů Leibnitz Institute for ZOO and Wildlife Research (IZW) in the 

Forschungsverbund Berlin  e. V., IČO 27/640/51604, se sídlem Alfred-Kowalke-Strasse 17, D-

10315 Berlin, Germany, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 378 655,22 

Kč pro účely výzkumu nemocí slonů pro jejich zachování v lidské péči i ve volné přírodě, 

získaného na základě veřejné sbírky pořádané Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvková 

organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
3) ukládá 

  
řediteli Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace 

učinit všechny potřebné kroky spojené s převedením darované částky ve smluvní lhůtě na účet 

obdarovaného v souladu s uzavřenou smlouvou dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 30.11.2017 

 ředitel Zoo Ostrava, p.o. 
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RM_M 39 
Návrh aktualizace č. 1 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 
v majetku SMO v lokalitě Mošnov 
  
Usnesení číslo: 07121/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 02390/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit aktualizaci č. 1 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku SMO                  

v lokalitě Mošnov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit aktualizaci č. 1 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku SMO                 

v lokalitě Mošnov dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 40 
Konání veřejné sbírky za účelem spolufinancování útulku pro psy                         
v Ostravě-Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 07122/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
konání veřejné sbírky za účelem spolufinancování útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích, a to               

s datem zahájení od 1. 10. 2017 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

aktivovat po dobu konání sbírky pro její účel u banky účet č. 110189-1649297309/0800 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 01.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu 
TROJEK, a.s. (bývalé ZACHEMO) v Ostravě a analýza rizik”, poř. č. 
126/2017 
  
Usnesení číslo: 07123/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují daňové příjmy 

na ORJ 120, pol. 1333, ORG 5999 o 600 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na ORJ 190, § 3733, pol. 5166, ORG 101000000, ÚZ 1030  o 600 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

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

analýzy rizik starých ekologických zátěží ve vzájemné vazbě mezi jednotlivými lokalitami               

a ověření aktuálního stupně a rozsahu doposud neřešené kontaminace horninového prostředí                 

v zájmové lokalitě průmyslového areálu TROJEK a.s., k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

AQUATEST a.s. 

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy 

IČO: 44794843 

za cenu nejvýše přípustnou 490.180,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 109/132  
  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 70 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování elektronické spisové služby 
eSpis ve verzi lite s předmětnými organizacemi 
  
Usnesení číslo: 07124/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE                           

 s organizacemi zřizovanými statutárním  městem Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Páteřní síťové zařízení CISCO”, poř. č. 157/2017 
  
Usnesení číslo: 07125/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

páteřního síťového zařízení CISCO  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Dimension Data Czech Republic s.r.o. 

se sídlem: Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 

IČO: 26175738 

za cenu nejvýše přípustnou 1 692 863,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 17 
Nákup licenci Windows Server Datacenter a SystemCenter Datacenter 
od spol. SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07126/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dodávce software se 

společností SoftwareONE Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, 

PSČ: 140 00, IČO: 242 07 519 za cenu 152.576,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 18 
Nákup 350 ks monitorů 
  
Usnesení číslo: 07127/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy se spol. TOPSOFT JKM 

spol. s r.o. se sídlem: Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 25403435                      

za cenu 1.120.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 96 
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody 
  
Usnesení číslo: 07128/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02349/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozdělení prostředků z výherních hracích zařízení městským obvodům dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
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s n i ž u j e  účelová rezerva na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355 o 80 000 tis.Kč 

z v y š u j í  daňové příjmy na pol. 1383, ORJ 120 o 11 134 tis.Kč 

z v y š u j í převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje dle důvodové 

zprávy 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1355 celkem o 91 134 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 91 134 tis.Kč 

- sníží/zvýší výdaje/příjmy na § xxxx, pol. xxxx o 91 134 tis.Kč 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města ke schválení body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 97 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 07129/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
1.1. o změně 

a)  použití části finančních prostředků schválených pro městský obvod Michálkovice na opravy 

místních komunikací Mezi Zahradami, Petřvaldská, Sládečkova, Mrazná, Skřivánčí a část 

chodníku Rychvaldská ve výši 1 065 tis.Kč, a to na vyrovnání a částečnou výměnu obrub 

chodníku, prodloužení opravy povrchu chodníku podél silnice Rychvaldská  a na dokončení 

opravy navazujících úseků chodníků na křižovatce ul. Československé armády a Fišerova 

b) charakteru dotace schválené městskému obvodu Petřkovice na akci “Výstavba tělocvičny u 

ZŠ č.p. 136” z investiční na neinvestiční v částce 107 tis.Kč 

1.2. o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Třebovice ve výši 3 225 tis.Kč na opravy MK ul. Šaljapinova, Krameriova a Praskova 

b) Stará Bělá ve výši 2 351 tis.Kč na opravu MK na ul. Poloky a Na Močárku 
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c) Mariánské Hory a Hulváky ve výši 4 030 tis.Kč na akci “Parkovací stání u MŠ na ul. 

Zelená” 

d) Mariánské Hory a Hulváky ve výši 7 988 tis.Kč na akci ”Rekonstrukce bytového domu Bílá 

2” 

e) Radvanice a Bartovice ve výši 2 228 tis.Kč na opravu VO v areálu bývalého koupaliště                      

a na opravu MK 

f) Plesná ve výši 320 tis.Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy 

úřadu 

g) Svinov ve výši 1 000 tis.Kč na pořízení univerzálního transportního vozidla 

h) Stará Bělá ve výši 48 tis.Kč na výkupy nemovitostí 

i) Hošťálkovice ve výši 990 tis.Kč na akci “Přístavba sociálního zařízení k přístřešku 

umístěném ve sportovním areálu v O-Hošťálkovicích” 

j) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 1 000 tis.Kč na opravu objektu školy Na Mlýnici 611/36, 

Přívoz 

1.3. o přijetí finančních prostředků ve výši 33 tis.Kč od městského obvodu Mariánské Hory                               

a Hulváky na pořízení 6 ks seniorlinek 

  

2) schvaluje 

  
2.1. úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Komorní scéna Aréna, p.o., ul. 28. října 289/2, 701 85 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 

00545035 o 50 tis.Kč 

2.2. změny v použití finančních prostředků na opravy místních komunikací dle bodu D.2. 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- daňové příjmy 

na pol. 1333, ORJ 120, org. 5999 o 205 tis.Kč (C.16.) 

- kapitálové příjmy 

na § 3311, pol. 3113, ORJ 160, org. 4251 o 50 tis.Kč (C.8.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13011 o 7 385 tis.Kč (A.1.) 

(A.5.) na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o 6 800 tis.Kč 
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                                                ÚZ 103133063, ORG 92000000 o 800 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 341 o 150 tis.Kč (A.2.) 

                                       ÚZ 111 o 500 tis.Kč (C.13.)  

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 510 o 33 tis.Kč (C.9.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 135, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5011 o 4 478 tis.Kč 

                                                              pol. 5031 o 1 119 tis.Kč 

                                                              pol. 5032 o 403 tis.Kč 

          na ORJ 130, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5133 o 3 tis.Kč 

                                                              pol. 5136 o 5 tis.Kč 

                                                              pol. 5167 o 90 tis.Kč 

                                                              pol. 5169 o 2 tis.Kč 

                                                              pol. 5173 o 95 tis.Kč 

          na ORJ 180, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5139 o 2 tis.Kč 

                                                              pol. 5909 o 1 188 tis.Kč 

(A.5.) na ORJ 135, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 2 602 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5021 o 264 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 699 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 252 tis.Kč   

                                                                      ÚZ 103133063, pol. 5011 o 307 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5021 o 31 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 83 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 30 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103107606, pol. 5011 o 154 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5021 o 16 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 42 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 15 tis.Kč       

                                             org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 289 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5021 o 6 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 73 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 26 tis.Kč     

                                                                      ÚZ 103133063, pol. 5011 o 34 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5021 o 1 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 9 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 4 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103107606, pol. 5011 o 17 tis.Kč   

                                                                                                pol. 5021 o 1 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 5 tis.Kč  

                                                                                                pol. 5032 o 2 tis.Kč 

          na ORJ 140, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 5019 o 1 620 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5039 o 551 tis.Kč 
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                                                                                                pol. 5029 o 37 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5167 o 302 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103133063, pol. 5019 o 191 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5039 o 65 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5029 o 5 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5167 o 36 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103107606, pol. 5019 o 96 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5039 o 33 tis.Kč   

                                                                                                pol. 5029 o 3 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5167 o 18 tis.Kč 

                                             org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5139 o 34 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5175 o 34 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5164 o 11 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103133063, pol. 5139 o 4 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5175 o 4 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5164 o 2 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103107606, pol. 5139 o 2 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5175 o 2 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5164 o 1 tis.Kč    

(C.1.) na ORJ 300, § 3745, pol. 5169, ÚZ 3637, org. 60000000 o 283 tis.Kč 

                                                                             org. 61000000 o 300 tis.Kč  

na § 2219, pol. 5164, ORJ 230, org. 3186 o 103 tis.Kč (C.2.) 

na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 1 800 tis.Kč (C.3.) 

na § 2143, pol. 5175, ORJ 300 o 120 tis.Kč (C.4.) 

na § 3319, pol. 5169, ORJ 160 o 8 tis.Kč (C.7.) 

na § 4379, pol. 5137, ORJ 270 o 33 tis.Kč (C.9.) 

(C.10.) na ORJ 300, § 3639, org. 89000000, ÚZ 112103639, pol. 5164 o 3 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5175 o 11 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 112500000, pol. 5164 o 15 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5175 o 60 tis.Kč 

(C.11.) na ORJ 221, § 3719, org. 88000000, pol 5179, ÚZ 3639 o 16 tis.Kč 

                                                                                        ÚZ 90002 o 64 tis.Kč 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 903 tis.Kč (C.15.) 

na § 3731, pol. 5169, ORJ 190, ÚZ 1030, org. 103000000 o 205 tis.Kč (C.16.) 

(C.17.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5169 o 700 tis.Kč 

                                              pol. 5363 o 1 tis.Kč  

na § 4379, pol. 5137, ORJ 270 o 76 tis.Kč (C.18.) 

(C.19.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5139 o 50 tis.Kč 

                                              pol. 5169 o 200 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 3113, pol. 6121, org. 6315 o 15 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7086 o 100 tis.Kč 

                                                             org. 7317 o 2 900 tis.Kč 

                                                             org. 7233 o 600 tis.Kč 

                                § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7238 o 525 tis.Kč 

                                             pol. 6121, org. 7238 o 700 tis.Kč 
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                                § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7289 o 2 340 tis.Kč 

                                § 3631, pol. 6121, org. 4322 o 19 tis.Kč 

                                § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8114 o 15 tis.Kč 

na § 4379, pol. 6121, ORJ 121 o 3 000 tis.Kč (E.7.)   

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 6330, org. 523 o 3 225 tis.Kč (E.1.) 

                                                                   org. 508 o 2 351 tis.Kč (E.2.)  

                                                                   org. 510 o 4 030 tis.Kč (E.3.)  

                                                                                 o 7 988 tis.Kč (E.3.) 

                                                                   org. 517 o 2 228 tis.Kč (E.4.) 

                                                                   org. 622 o 1 000 tis.Kč (E.5.) 

                                                                   org. 613 o 990 tis.Kč (E.6.)  

                                                    ÚZ 3500, org. 624 o 320 tis.Kč (C.5.) 

                                                    ÚZ 93, org. 511 o 107 tis.Kč (C.12.)   

                                                    ÚZ 3500, org. 608 o 48 tis.Kč (C.14.)                         

                                                    ÚZ 93, org. 502 o 1 000 tis.Kč (E.8.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, org. 4251 o 50 tis.Kč (C.8.) 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 341, org. 43 o 150 tis.Kč (A.2.) 

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 111, ORJ 160, org. 4240 o 500 tis.Kč (C.13.) 

                                                   

s n i ž u j í 

- neinvestiční prijaté dotace od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 341 o 500 tis.Kč (C.13.) 

- běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 92000000 o 413 tis.Kč (A.5.) 

(C.1.) na ORJ 300, § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 212 tis.Kč 

                               § 3699, pol. 5166 o 371 tis.Kč 

na § 3639, pol. 5164, ORJ 230 o 103 tis.Kč (C.2.) 

na § 3636, pol. 5901, ORJ 210 o 1 800 tis.Kč (C.3.) 

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 120 tis.Kč (C.4.) 

na § 3319, pol. 5164, ORJ 160 o 8 tis.Kč (C.7.) 

(C.10.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5901, org. 89000000 o 30 tis.Kč 

                                 § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 59 tis.Kč 

(C.11.) na ORJ 221, § 3719, org. 88000000, pol. 5041, ÚZ 3639 o 16 tis.Kč 

                                                                                        ÚZ 90002 o 64 tis.Kč 

(C.15.) na ORJ 221, § 3349, pol. 5139 o 110 tis.Kč 

                                              pol. 5169 o 600 tis.Kč 

                                              pol. 5179 o 150 tis.Kč 
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                                 § 3699, pol. 5139 o 10 tis.Kč 

                                              pol. 5175 o 8 tis.Kč 

                                              pol. 5222 o 25 tis.Kč     

(C.17.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5137 o 300 tis.Kč 

                                              pol. 5153 o 400 tis.Kč 

                                              pol. 5139 o 1 tis.Kč  

(C.19.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5137 o 160 tis.Kč 

                                              pol. 5156 o 50 tis.Kč     

                                              pol. 5171 o 40 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, org. 6026 o 15 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7081 o 3 600 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7206 o 525 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7206 o 700 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7289 o 2 340 tis.Kč 

                               § 1014, pol. 6121, org. 8195 o 19 tis.Kč 

                               § 2334, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7272 o 15 tis.Kč 

§ 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 320 tis.Kč (C.5.) 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 48 tis.Kč (C.14.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 611 o 107 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 341, org. 4240 o 500 tis.Kč (C.13.) 

na § 4352, pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180 o 76 tis.Kč (C.18.) 

s n i ž u j e  

- účelová rezerva na financování výdajů městských obvodů 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 6330 o 3 225 tis.Kč (E.1.) 

                                                                  o 2 351 tis.Kč (E.2.) 

                                                                  o 4 030 tis.Kč (E.3.) 

                                                                  o 7 988 tis.Kč (E.3.) 

                                                                  o 2 228 tis.Kč (E.4.) 

                                                                  o 1 000 tis.Kč (E.5.) 

                                                                  o 990 tis.Kč (E.6.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 000 tis.Kč (E.7.) 

                                                  o 1 000 tis.Kč (E.8.) 
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Městské obvody dle bodu A.1. důvodové zprávy 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13011 celkem o 34 975 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 celkem o 34 975 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34070 o 60 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 3xxx, pol. 5336, ÚZ 34070 o 60 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 466 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 466 tis.Kč 

Městský obvod Třebovice (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 523 o 3 225 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravy MK ul. Šaljapinova, Krameriova a Praskova 

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 3 225 tis.Kč 

Městský obvod Stará Bělá (E.2., C.14.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 508 o 2 351 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravy MK na ul. Potoky a Na Močárku 

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 2 351 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 608 o 48 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na výkupy nemovitostí 

na § 3639, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 48 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (E.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 610 o 4 030 tis.Kč 

                                                                 o 7 988 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3970 - parkovací stání u MŠ na ul. Zelená 

na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 4 030 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8780 - rekonstrukce bytového domu Bílá 2 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 7 988 tis.Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.4.) 
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- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517 o 2 228 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu VO v areálu bývalého koupaliště 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 1 065 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu MK 

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 1 163 tis.Kč 

Městský obvod Plesná (C.5.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 624 o 320 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8781 - rekonstrukce budovy úřadu v Ostravě-Plesné - PD 

na § 6171, pol. 6121, ÚZ 3500 o 320 tis.Kč 

Městský obvod Svinov (E.5.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 622 o 1 000 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na pořízení univerzálního transportního vozidla 

na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 6330 o 1 000 tis.Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (E.6.) 

- zvýší převody meźi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 613 o 990 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8782 - Přístavba sociálního zařízení k přístřešku ve 

sportovním areálu 

na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 6330 o 990 tis.Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.12.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 o 107 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 107 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 

na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 o 107 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 107 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (E.8.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502 o 1 000 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu objektu školy Na Mlýnici 611/36, Přívoz 

na § 311x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 000 tis.Kč  
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 47 
Návrh na uzavření Dodatku č. 22 ke Smlouvě o veřejných službách                  
v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 07130/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
09 

  
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si právo rozhodnout o uzavření Dodatku č. 22 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD                      

o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se 

sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 22 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o veřejných službách             

v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2,      

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 60 
Návrh na uzavření Smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území 
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast 
Opavsko, Vítkovsko, Bílovecko a Hlučínsko 
  
Usnesení číslo: 07131/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o uzavření Smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území 

Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko, Vítkovsko, Bílovecko 

a Hlučínsko, mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1, 

2, 3 a 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského 

kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko, Vítkovsko, Bílovecko a Hlučínsko, mezi 

statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1, 2, 3                                 

a 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 67 
Dodatek č.4 a 5 smlouvy příkazní 
  
Usnesení číslo: 07132/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
09 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.4 smlouvy příkazní ev.č. 3039/2016/OD/VZKÚ uzavřené dne 5.12.2016 

se společností Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 

Ostrava, Mariánské Hory, PSČ: 709 00 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.5 smlouvy příkazní ev.č. 3039/2016/OD/VZKÚ uzavřené dne 5.12.2016 

se společností Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 

Ostrava, Mariánské Hory, PSČ: 709 00 dle přílohy č.2 předloženého materiálu, a to za 

podmínky, že dojde k odsvěření majetku statutárního města Ostrava jeho městkému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, konkrétně majetku -  pozemku parc. č. 214/7 a 225/5 vše v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava město, zapsané u Katastrálního úřadu                       

pro Moravskoslezský Kraj, Katastrální pracoviště Ostrava 

  

 
RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 07133/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyhlášení veřejné zakázky “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě” v souladu                       

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Měření úsekové rychlosti - Rudná”, poř. č. 152/2017 
  
Usnesení číslo: 07134/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zajištění úsekového měření 

rychlosti vozidel na ulici Rudná, realizaci systému dokumentace jízdy na červenou na ulici 

Rudná u přechodu pro chodce, který se nachází u ulice Zkrácená a zajištění centrálního SW           
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pro zpracování detekovaných přestupků, dle předloženého materiálu s úpravou 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Břetislav Glumbík- odbor dopravy 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. JUDr. Lukáš Semerák - člen rady města 

2. Mgr. Jiří Samek - Městská policie 

3. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 

4. Ing. Mgr. Pavlína Durasová - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

5. Ing. Bc. Dalibor Mozdřeň, MPA - odbor dopravně správních činností 

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

7. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Bc. Rostislav Matuška - Městská policie 

3. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy 

4. Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

5. Bc. Svatopluk Kučera - odbor dopravně správních činností 

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

7. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_MZP 3 
Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru financí a rozpočtu                        
a odboru kanceláře primátora Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07135/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o snížení  počtu funkčních míst  v odboru financí a rozpočtu z 59 na 58 s účinností                          

od 01.09.2017, a to zrušením 1 funkčního místa, které je nazváno „vztahy k městským 

obvodům, půjčky na opravy bytového fondu, operativa“ 

b)  o snížení počtu funkčních míst v odboru kanceláře primátora z 33 na 32 s účinností                           

od 01.09.2017, a to zrušením 1 funkčního místa, které je nazváno „organizační pracovník odd. 

vnějších a zahraničních vztahů” 

  

2) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 

zařazených do MMO 977 s účinností od 01.09.2017 

  

 
RM_M 3 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválií s Galerií výtvarného 
umění v Ostravě pro výstavu 
  
Usnesení číslo: 07136/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka 

specifikovaných archiválií, s Galerií výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizací,              

se sídlem Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava, IČO: 00373231, na dobu určitou od účinnosti 

smlouvy do 12.01.2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na uzavření darovací smlouvy o darování archiválií 
  
Usnesení číslo: 07137/RM1418/100 

(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. RXXXXX PXXXXXX, rok narození XXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXX, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 68 
Návrh na uzavření smlouvy o provedení digitalizace archiválií s firmou 
Handicap výrobní družstvo invalidů 
  
Usnesení číslo: 07138/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o provedení digitalizace archiválií s firmou Handicap výrobní družstvo 

invalidů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh výpovědi smlouvy na údržbu zeleně a údržbu komunikací 
  
Usnesení číslo: 07139/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vypovědět smlouvu na údržbu zeleně a údržbu komunikací, ev. č. 2084/2008/TSM/LPO ze dne 
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11.09.2008 ve znění dodatku č.1, ev. č.2084 D1/2010/HS ze dne 20.1.2010 uzavřenými se 

společností FCC Česká republika, s.r.o., ( původní název společnosti - A.S.A. spol. s r.o.), se 

sídlem Ďáblická 791/89, Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČO: 45809712, zasláním výpovědi dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07140/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s podáním žádostí       

o povolení kácení dřevin, a to: 

a) 1 ks jasan o obvodu kmene 215 cm, 

1 ks javor o obvodu kmene 115 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 978/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) 1 ks jasan o obvodu kmene 124 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 438/5 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) 1 ks lípa o obvodu kmene 152 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc. č. 736/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava – dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

d) 1 ks lípa o obvodu kmene 204 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc. č. 50/1 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 01.09.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí a sdělení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 01.09.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 80 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 07141/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a)  jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek  parc. 

č. 2600/1 – trvalý travní porost v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

„Přístřešek k zemědělským účelům“ na pozemku parc. č. 2597 -  zahrada v k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava, pro žadatele a investora stavby: Mgr. DXXXX NXXXX, 

LXXXXXXXXXXXXX dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b)  jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. 

č. 5643/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava) 

s umístěním a realizací stavby oplocení na pozemku parc. č. 4946/1 - ostatní plocha, jiná 

plocha v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro žadatele a investora stavby: ZXXXXX 

SXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

c)  jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 885 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava) s umístěním a realizací 

stavby „Přístavba schodiště a zpevněné plochy včetně nové branky“ na pozemku parc. č. 836 - 

 zahrada v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, pro žadatele stavby: Ing. OXXXXX PXXXXX, 

XXXXXXXXXXXX, na základě plné moci investora stavby: TXX DXXX, 

XXXXXXXXXXXX dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

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 
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veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 01.09.2017 

 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: 01.09.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 12 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na přestěhování 
pojízdných regálů z VTP v Ostravě - Pustkovci do spisovny na ul. 
Muglinovská v Ostravě - Přívoze 
  
Usnesení číslo: 07142/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na přestěhování pojízdných regálů z VTP v Ostravě - 

Pustkovci do spisovny na ul. Muglinovská v Ostravě - Přívoze firmě HOFI engineering, s.r.o., 

IČO 28135377, Požárnická 140, Klimkovice za cenu nejvýše přípustnou 298.700,- bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.09.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 13 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výsadbu a údržbu 
trvalkového záhonu na kruhovém objezdu před budovou Nové radnice 
  
Usnesení číslo: 07143/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výsadbu a údržbu trvalkového záhonu                                   

na kruhovém objezdu před budovou Nové radnice v období říjen 2017 - prosinec 2018, za cenu 

nejvýše přípustnou 162.415,- Kč včetně DPH, společnosti Ivánek - Zeman, v.o.s., IČO 

45197857, se sídlem v Žabni 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.09.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 14 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž 
schodišťové plošiny do Archivu města Ostravy na ul. Špálova 
  
Usnesení číslo: 07144/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž schodišťové plošiny                           

do Archivu města Ostravy na ul. Špálova společnosti MANUS Prostějov, spol. s r.o.,                    

Za drahou 4332/4, Prostějov, IČO 47900440, za cenu nejvýše přípustnou 236.000,- Kč bez 

DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.09.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 15 
Zadání veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické 
energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 
2018 
  
Usnesení číslo: 07145/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě výsledků elektronického výběrového řízení o pořadí nabídek veřejné zakázky             

o sdružených službách dodávky elektrické energie dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                  

a o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč: 

a) v části I. - dodávka elektřiny v hladině VN 

Amper Market, a.s., IČO: 24128376, sídlo: Antala Staška 1076/33a, Praha 4, PSČ 140 00                  

za cenu 26 569 543,- Kč bez DPH 

b) v části II. - dodávka elektřiny v hladině NN 

One Energy & One Mobile a.s., IČO: 01879880, sídlo: Hornopolní 3322/34, Moravská 

Ostrava, PSČ 702 00 za cenu 15 280 045,- Kč bez DPH 

c) v části III. - dodávka elektřiny v hladině NN (veřejné osvětlení) pro pověřujícího zadavatele 

Ostravské komunikace a.s.  

Amper Market, a.s., IČO: 24128376, sídlo: Antala Staška 1076/33a, Praha 4, PSČ 140 00                    

 za cenu 14 623 170,- Kč bez DPH 

  

2) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky                  

o sdružených službách dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a jemu 

podřízené organizace v části I. - dodávka elektřiny v hladině VN, aby za podmínek, shodných    

s návrhem smlouvy dle přílohy zadávací dokumentace P9 – městské organizace a P9a – 

městské obvody -  vzorové  smlouvy pro dodávky elektřiny v hladině VN, schválené 

usnesením rady města č.06736/RM1418/97 ze dne 13.6.2017, uzavřeli se společností Amper 

Market a.s., IČO: 24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, smlouvy                   

o sdružených službách dodávky elektrické energie na rok 2018 pro svá odběrná místa 
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3) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky                    

o sdružených službách dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a jemu 

podřízené organizace v části II. - dodávka elektřiny v hladině NN, aby za podmínek, shodných 

s návrhem smlouvy dle přílohy zadávací dokumentace P10 – městské organizace a P10a – 

městské obvody -  vzorové  smlouvy pro dodávky elektřiny v hladině NN, schválené 

usnesením rady města č.06736/RM1418/97 ze dne 13.6.2017, uzavřeli se společností One 

Energy & One Mobile a.s., IČO: 01879880, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – 

Moravská Ostrava smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie na rok 2018 pro 

svá odběrná místa 

  

4) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky                 

o sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a jemu podřízené 

organizace v části III. - dodávka elektřiny v hladině NN (veřejné osvětlení), aby za podmínek, 

shodných s návrhem smlouvy dle přílohy zadávací dokumentace P11 – Ostravské komunikace 

a.s. - vzorová  smlouva pro dodávky elektřiny v hladině NN (veřejné osvětlení), schválené 

usnesením rady města č.06736/RM1418/97 ze dne 13.6.2017, uzavřeli se společností Amper 

Market a.s., IČO: 24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, smlouvy                    

o sdružených službách dodávky elektrické energie na rok 2018 pro svá odběrná místa 

  

 
RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “Oprava terasy pevnostní budovy Slezskoostravského 
hradu” poř. č. 147/2017 
  
Usnesení číslo: 07146/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Oprava terasy pevnostní budovy Slezskoostravského hradu“ v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

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

INTOZA s.r.o. 

se sídlem: Varšavská 1583/99, Hulváky, 709 00 Ostrava  

IČO: 25873261 

za cenu nejvýše přípustnou  4.430.014,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 24 
Veřejná zakázka “Protipožární kontejnerový sklad II”, poř. č. 158/2017 
  
Usnesení číslo: 07147/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

certifikovaného kontejnerového skladu pro skladování hořlavých kapalin všech tříd dle 

Požadavků na protipožární kontejnerový sklad dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                      

se společností: 

DENIOS s.r.o. 

se sídlem: Heydukova 1305, 386 01 Strakonice 

IČO: 25178831 

za cenu nejvýše přípustnou 594.650,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 63 
Kontrola plnění usnesení rady města za období březen - červen 2017 
  
Usnesení číslo: 07148/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že 

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

sledování 

  

 
RM_M 98 
Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 07149/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk I Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností           

od 01.09.2017 

  

2) schvaluje 

  
doplněk I přílohy číslo 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu s účinností od 01.09.2017 

  

3) schvaluje 

  
doplněk I přílohy číslo 4 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu s účinností od 01.09.2017 

  

 
RM_M 81 
Aktualizace Interních postupů Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské 
aglomerace 
  
Usnesení číslo: 07150/RM1418/100 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 05205/RM1418/75 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace ve verzi 2 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
 
 


