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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 31.10.2017  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

07532/RM1418/107 RM_M 0 Schválení programu 107. schůze rady města 
konané dne 31.10.2017 

35 

07533/RM1418/107 RM_M 60 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci 
do Programu na podporu poskytování sociálních 
služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 - 
MPSV státního rozpočtu 

50 

07534/RM1418/107 RM_M 8 Návrh na prodej přebytečného majetku 
statutárního města Ostravy v užívání Městské 
policie Ostrava 

25 

07535/RM1418/107 RM_M 9 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc září 2017 

25 

07536/RM1418/107 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na distribuci měsíčníku Ostravská radnice v roce 
2018 

01 

07537/RM1418/107 RM_VZ 4 Zadání zakázky malého rozsahu na realizaci 
slavnostního ohňostroje na závěr oslav 750. výročí 
historie města 

01 

07538/RM1418/107 RM_VZ 11 Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce 
kotelny objektu hasičské stanice Fifejdy”, 
poř. č. veřejné zakázky 213/2017 

01 

07539/RM1418/107 RM_VZ 18 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávku prezentačního materiálu pro kancelář 
primátora (kšilt2017). 

1 

07540/RM1418/107 RM_VZ 19 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávku prezentačního materiálu pro kancelář 
primátora (tričko2017). 

1 

07541/RM1418/107 RM_VZ 20 Veřejná zakázka „Autonomní požární detekce 
a plynová detekce” poř. č. 188/2017 

01 

07542/RM1418/107 RM_M 25 Firemní školka města Ostravy, příspěvková 
organizace - přerušení provozu, termín zápisu 
a uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou 
organizace 

42 

07543/RM1418/107 RM_MZP 5 Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky 
města Ostravy, příspěvkové organizace s účinností 
od 01.11.2017 

38 

07544/RM1418/107 RM_M 10 Ukončení projektů „Izolační zeleň města Ostravy - 
projekt 02” a „Izolační zeleň města Ostravy - 
projekt 03” spolufinancovaných z Operačního 
programu Životní prostředí 

38 

07545/RM1418/107 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Ideový návrh Muzea MHD”, 
poř. č. 117/2017 

38 

07546/RM1418/107 RM_M 82 Předmět řízení vedeného u Městského soudu 
v Praze pod sp. zn. 8Af 43/2014 

28 

07547/RM1418/107 RM_M 84 Návrh programu 30. zasedání zastupitelstva města, 
které se bude konat dne 15.11.2017 

28 
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07548/RM1418/107 RM_M 70 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov 
Magnólie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 
organizace 

41 

07549/RM1418/107 RM_M 76 Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu k projektům „Transformace Domova 
Barevný svět” a „Transformace Domova 
na Liščině” právnické osoby Čtyřlístek - centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 

41 

07550/RM1418/107 RM_MZP 3 Návrh na stanovení platů ředitelů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava 
v oblasti sociální péče z důvodu legislativních 
změn 

86 

07551/RM1418/107 RM_M 34 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162 

40 

07552/RM1418/107 RM_M 69 Návrh na poskytnutí investičního a účelového 
neinvestičního příspěvku právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, z Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava 

40 

07553/RM1418/107 RM_M 14 Koncepce sociálního bydlení statutárního města 
Ostravy 

86 

07554/RM1418/107 RM_M 26 Navýšení účelové dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro statutární město 
Ostrava k dofinancování sociálních služeb 
v r. 2017 a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ev. číslo 
01680/2017/SOC 

86 

07555/RM1418/107 RM_M 27 Žádosti společnosti Renarkon o.p.s. o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostrava 

86 

07556/RM1418/107 RM_M 28 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 
neinvestičních příspěvků příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče a zdravotnictví 

86 

07557/RM1418/107 RM_M 68 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
v oblasti rodinná politika č. 4 na zabezpečení 
projektu „Vzdělávací a poradenská činnost 
v Rodinném centru Martínek” z rozpočtu 
statutárního města Ostravy s organizací Sbor 
Jednoty bratrské v Ostravě 

86 
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07558/RM1418/107 RM_M 51 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 
neupotřebitelných movitých věcí města Ostravy 
ve správě NDM, p.o. 

42 

07559/RM1418/107 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava 
v odvětví kultury z důvodu legislativních změn 

31 

07560/RM1418/107 RM_M 1 Návrh na změnu ve složení komise pro výběrové 
řízení na obsazení pracovního místa 
ředitel/ředitelka právnické osoby Komorní scéna 
Aréna, příspěvkové organizace 

87 

07561/RM1418/107 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava 
v oblasti školství 

46 

07562/RM1418/107 RM_M 35 Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí 
investiční účelové dotace na projekční 
a inženýrskou činnost pro Rekonstrukci 
Sportovního areálu Poruba - II. etapa 

45 

07563/RM1418/107 RM_M 55 Žádost spolku Sportovní události v Ostravě 
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy na realizaci sportovní akce Ostravské 
hokejové derby 

91 

07564/RM1418/107 RM_M 78 Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 
BcA. Davida Vignera a Obchodní akademie 
a Vyšší odborné školy sociální, Ostrava-
Mariánské Hory, příspěvkové organizace 

91 

07565/RM1418/107 RM_M 4 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava a část nemovité věci v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

07566/RM1418/107 RM_M 5 Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovité 
věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

07567/RM1418/107 RM_M 6 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh 
na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. 
Výškovice u Ostravy a k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava 

08 

07568/RM1418/107 RM_M 12 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Dubina 
u Ostravy, obec Ostrava 

08 

07569/RM1418/107 RM_M 20 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 

08 

07570/RM1418/107 RM_M 36 Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene 
s dělením pozemku v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava, pro vlastníka pozemku fyzickou 
osobu 

08 
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07571/RM1418/107 RM_M 37 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

08 

07572/RM1418/107 RM_M 38 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení VN a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

07573/RM1418/107 RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

07574/RM1418/107 RM_M 40 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, návrh nekoupit pozemky 
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

07575/RM1418/107 RM_M 41 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc 
v k. ú. Stará Plesná a v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava 

08 

07576/RM1418/107 RM_M 42 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Stará Plesná, 
obec Ostrava - ul. Akátová x ul. 26. dubna 

08 

07577/RM1418/107 RM_M 43 Návrh na záměr města darovat nemovité věci 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh na záměr 
města prodat část pozemku p. p. č. 340/5 v k. ú. 
Hrabůvka 

08 

07578/RM1418/107 RM_M 44 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Proskovice, 
obec Ostrava 

08 

07579/RM1418/107 RM_M 45 Návrh na uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor (ul. 30. dubna) 

08 

07580/RM1418/107 RM_M 46 Návrh na uzavření dodatku č. 8 k nájemní 
smlouvě a smlouvě o výkonu činnosti odborného 
lesního hospodáře 

08 

07581/RM1418/107 RM_M 47 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy 08 
07582/RM1418/107 RM_M 48 Návrh dodatku č. 8 ke zřizovací listině právnické 

osoby Zoologická zahrada Ostrava, p. o. Návrh 
dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby 
Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, p. o. 

08 

07583/RM1418/107 RM_M 50 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice 

08 

07584/RM1418/107 RM_M 56 Návrh na záměr města pronajmout část 
nemovitosti v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. 

08 

07585/RM1418/107 RM_M 57 Souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3035/106, 
Ostrava-Bělský Les 

08 

07586/RM1418/107 RM_M 58 Návrh na záměr města pronajmout jednotku 
v bytovém domě na ul. Horní 3039/114, Ostrava-
Bělský Les 

08 
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07587/RM1418/107 RM_M 61 Návrh směnit nemovité věci s Dopravním 
podnikem Ostrava a.s, návrh svěřit pozemek 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh 
na záměr města darovat pozemek Ostravské 
univerzitě, návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrských sítí k pozemkům v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 

08 

07588/RM1418/107 RM_M 62 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 
smlouvy o výpůjčce na část nebytového prostoru 
v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava pro městský obvod 
Ostrava - Jih 

08 

07589/RM1418/107 RM_M 63 Návrh na záměr města zřídit právo stavby 
na nemovitosti v k. ú. Svinov, obec Ostrava. 

08 

07590/RM1418/107 RM_M 64 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na nebytové 
prostory v k. ú. Moravská Ostrava 

08 

07591/RM1418/107 RM_M 65 Návrh na souhlas s provedením změny loga 
a nápisu na budově v areálu MSIC (bývalé 
VTPO), k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

07592/RM1418/107 RM_M 66 Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava 

08 

07593/RM1418/107 RM_M 67 Návrh přijmout darem věci v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava 

08 

07594/RM1418/107 RM_M 77 Návrh na záměr města pronajmout části 
nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

07595/RM1418/107 RM_M 80 Návrh na doplnění usnesení rady města a souhlas 
s umístěním a realizací stavby pro Ostravské 
komunikace, a.s. 

08 

07596/RM1418/107 RM_M 81 Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

07597/RM1418/107 RM_M 83 Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu a Smlouvy 
o právu provést stavbu na pozemky v k. ú. Krásné 
Pole, obec Ostrava 

08 

07598/RM1418/107 RM_M 85 Návrh na uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi 
a dohody o skončení nájmu se společností AVAR 
PLUS, s.r.o. 

08 

07599/RM1418/107 RM_M 7 Vystavení objednávky na výkon činnosti 
koordinátora BOZP včetně zpracování plánu 
BOZP v rámci stavby „Odkanal. ul. Šmilovského, 
Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava, 
Michálkovice - 2. etapa“ 

05 

07600/RM1418/107 RM_M 13 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
na realizaci stavby „Rekonstrukce čerpací stanice 
ÚČOV” 

05 
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07601/RM1418/107 RM_M 17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 
stavby „Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, 
Provaznická, Dr. Martínka” se společností 
OSTRAVSKÉ STAVBY a. s. 

05 

07602/RM1418/107 RM_M 18 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene” a „Smlouvy o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbami odboru investičního 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

05 

07603/RM1418/107 RM_M 19 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
z důvodu vzniku méněprací a víceprací v rámci 
stavby „Rekonstrukce ulice Foerstrova” 

05 

07604/RM1418/107 RM_M 21 Návrh na uzavření smluv a dodatků ke smlouvám 
o majetkových právech k pozemkům v souvislosti 
se stavbami uvedenými v kapitálovém rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

05 

07605/RM1418/107 RM_M 24 „Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory 
a Hulváky, SO 06 ul. Kollárova”, monitoring 
vlivu stavby na okolní objekty - vystavení 
objednávky 

05 

07606/RM1418/107 RM_M 30 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 3033/2016/OI/VZKÚ ze dne 13.12.2016 
ke stavbě „Oprava dešťové kanalizace v obci 
Plesná” v k. ú. Stará Plesná 

05 

07607/RM1418/107 RM_M 31 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2243/2017/OI/VZKÚ ze dne 13.07.2017 
ke stavbě „Odvodnění pozemku cvičné louky 
pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě 
Proskovicích” v k. ú. Proskovice 

05 

07608/RM1418/107 RM_M 33 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí 
elektronických komunikací v souvislosti 
se stavbami odboru investičního, zahrnutými do 
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

07609/RM1418/107 RM_VZ 1 Náhradní výsadba dřevin 05 
07610/RM1418/107 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na zpracování projektových dokumentací a výkon 
autorského dozoru pro stavbu „Rušení 
vodovodního řadu DN 100 ul. Bohumínská, 
přepojení přípojek” v Ostravě - Muglinově 

05 

07611/RM1418/107 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu ul. U Kříže” 
poř. č. 206/2017 

5 

07612/RM1418/107 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu ul. Hájkova”, 
poř.č. 203/2017 

05 

07613/RM1418/107 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)”, 
poř. č. 165/2017 

05 
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07614/RM1418/107 RM_VZ 8 ZOO Ostrava - voliéra pro kondora - TDS + 
BOZP 

05 

07615/RM1418/107 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Rekonstrukce násosek Důlňák - 
Les”, poř.č. 205/2017 

05 

07616/RM1418/107 RM_VZ 10 Divadlo loutek Ostrava - přístavba výtahu 05 
07617/RM1418/107 RM_VZ 14 Veřejná zakázka „Tramvajová zastávka Důl Odra 

- PD+AD+IČ”, poř. č. 183/2017 
05 

07618/RM1418/107 RM_VZ 17 Veřejná zakázka „Vícepodlažní parkování u ZOO 
(DÚR+IČ)”, poř. č. 210/2017 

05 

07619/RM1418/107 RM_VZ 22 Veřejná zakázka „Křižovatka ul. Plzeňská – 
napojení areálu střelnice (DÚR+IČ)”, 
poř. č. 222/2017 

05 

07620/RM1418/107 RM_VZ 26 Veřejná zakázka „Cyklistické propojení 
ul. 17. listopadu, VTP”, poř. č. 208/2017 

05 

07621/RM1418/107 RM_VZ 27 Veřejná zakázka „Cyklostezka Nová Ves - 
vodárna - 1. etapa”, poř. č. 207/2017 

05 

07622/RM1418/107 RM_MZP 4 Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 

33 

07623/RM1418/107 RM_M 75 Informace o reorganizaci činností obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
a ekonomickém výhledu společnosti na roky 2019 
a 2020 

80 

07624/RM1418/107 RM_M 22 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace 

80 

07625/RM1418/107 RM_M 23 Návrh Plánu odpadového hospodářství 
statutárního města Ostravy pro období let 2017 – 
2021 

80 

07626/RM1418/107 RM_M 52 Žádost městského obvodu Ostrava-Jih 
o prodloužení termínu realizace projektu 
„Přírodovědná učebna v přírodě na Srbské” 

80 

07627/RM1418/107 RM_M 53 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy na údržbu 
a opravy objektů využívaných v souvislosti 
se záchranou volně žijících handicapovaných 
živočichů v areálu záchranné stanice 
v Bartošovicích 

80 

07628/RM1418/107 RM_M 54 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů 
z Fondu životního prostředí města Ostravy 
na realizaci projektů „IZOLAČNÍ ZELEŇ - 
Polanka nad Odrou” (MOb Polanka nad Odrou) 
a „Extenzivní kvetoucí záhony na ul. Mlýnská” 
(Mob Moravská Ostrava a Přívoz) 

80 

07629/RM1418/107 RM_M 59 Adaptační strategie statutárního města Ostravy 
na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu 

33 

07630/RM1418/107 RM_M 49 Výpověď smlouvy o dodávce a využívání 
programového systému Ovzduší společnosti 
Kvasar, spol s r.o. 

83 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 9/110 
  

07631/RM1418/107 RM_VZ 15 Objednávka technické podpory 200 licencí 
FourJSGenero od společnosti VERA, spol. s r. o. 

83 

07632/RM1418/107 RM_VZ 16 VZMR Obnova tiskových zařízení - uzavření 
kupní smlouvy se spol. Vidaron a.s. 

83 

07633/RM1418/107 RM_VZ 23 Uzavření smlouvy na nákup 70 ks PC se spol. 
Vidaron a.s. 

83 

07634/RM1418/107 RM_VZ 24 VZMR Dodávka a implementace zařízení 
pro inovaci vyvolávacího systému SMO 

83 

07635/RM1418/107 RM_VZ 25 VZMR Licence Eset 83 
07636/RM1418/107 RM_M 71 Úprava rozpočtu r. 2017 07 
07637/RM1418/107 RM_M 72 Úspory - rozpočtové opatření 07 
07638/RM1418/107 RM_M 2 Výjimka z Generelu veřejného osvětlení města 

Ostravy 
09 

07639/RM1418/107 RM_M 3 Plán zimní údržby místních komunikací na období 
od 01.11.2017 do 31.03.2018, zpracovaný 
Ostravskými komunikacemi, a. s., a připravenost 
Dopravního podniku Ostrava, a. s., na zimní 
období v roce 2017/2018 

09 

07640/RM1418/107 RM_M 29 Projednání změny přílohy č. 1 Smlouvy o zajištění 
dopravní obslužnosti na území 
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou 
dopravou - oblast Vítkovsko, kdy o uzavření 
smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města svým 
usnesením č. 1879/ZM1418/28 ze dne 20.09.2017 

09 

07641/RM1418/107 RM_M 32 Nařízení města č. 19/2017, kterým se pro účely 
organizování dopravy vymezují na území města 
oblasti s placeným stáním 

09 

07642/RM1418/107 RM_M 15 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem 
v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

07643/RM1418/107 RM_M 11 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 
07644/RM1418/107 RM_M 73 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2651/2017/HS/VZKÚ na realizaci zakázky 
malého rozsahu „Oprava terasy pevnostní budovy 
Slezskoostravského hradu” ve Slezské Ostravě 

84 

07645/RM1418/107 RM_M 74 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích 
v katastrálních územích obce Ostrava, 
jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

07646/RM1418/107 RM_VZ 12 Úprava náspu propustku na lesní komunikaci 
v Ostravě-Hošťálkovicích 

84 

07647/RM1418/107 RM_VZ 21 Veřejná zakázka „Nákup automobilů II.”, 
poř. č. 219/2017 

84 

07648/RM1418/107 RM_M 16 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 
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Materiály, které byl y staženy:  
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 79 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, 
Moravská Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Vítkovice, 
obec Ostrava 

08 

  
RM_M 0 
Schválení programu 107. sch ůze rady m ěsta konané dne 31.10.2017 
  
Usnesení číslo: 07532/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 107. schůze rady města konané dne 31.10.2017 

  
 

RM_M 60 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci do Prog ramu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financov aný z kapitoly 313 -
MPSV státního rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 07533/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci do 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 Slezská Ostrava o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání 
souhrnné žádosti statutárním městem 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 a o předložení žádosti o dotaci uvedené 
v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 06.11.2017
 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 
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RM_M 8 
Návrh na prodej p řebyte čného majetku statutárního m ěsta Ostravy 
v užívání M ěstské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07534/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení a prodeji přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské 
policie Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc září 2017 
  
Usnesení číslo: 07535/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

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

  
 

RM_VZ 3 
Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na distribuci m ěsíčníku 
Ostravská radnice v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 07536/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na distribuci měsíčníku Ostravská radnice v roce 
2018 společnosti Mediaservis, s.r.o., Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9 - Vysočany, 
IČO: 24197360, na základě vyhodnocení hromadné emailové poptávky dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu ze dne 12.10.2017 a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 
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RM_VZ 4 
Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na realizaci sla vnostního 
ohňostroje na záv ěr oslav 750. výro čí historie m ěsta 
  
Usnesení číslo: 07537/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci slavnostního ohňostroje na závěr oslav 
750. výročí historie města společnosti TARRA pyrotechnik s.r.o., Hlučínská 1347/3a, 747 14 
Ludgeřovice, IČO: 49611984, na základě vyhodnocení emailové poptávky ze dne 06.10.2017, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, za 146 800,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka malého rozsahu „ Rekonstrukce kotelny objektu 
hasi čské stanice Fifejdy”, po ř. č. veřejné zakázky 213/2017 
  
Usnesení číslo: 07538/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 
statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 
„Rekonstrukce kotelny objektu hasičské stanice Fifejdy”, poř. č. 213/2017 

  
2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce kotelny objektu hasičské 
stanice Fifejdy” a o uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 4 předloženého materiálu mezi 
statutárním městem Ostrava, zastoupeným Českou republikou - Hasičským záchranným 
sborem Moravskoslezského kraje na jedné straně a dodavatelem - společností VAE THERM, 
spol. s r. o., Kulturní 1785, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm, IČO 61973815, na straně druhé, 
za cenu nejvýše přípustnou 991.735,-- Kč bez DPH 
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RM_VZ 18 
Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na dodávku prezenta čního 
materiálu pro kancelá ř primátora (kšilt2017) 
  
Usnesení číslo: 07539/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku prezentačního materiálu (kšilt2017) 
společnosti SPEED PRESS Plus a.s., Přemyslovců 830, 273 06 Libušín okres Kladno, IČO: 
25765647, na základě vyhodnocení emailové poptávky ze dne 05.10.2017, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, za 268 500,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 19 
Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na dodávku prezenta čního 
materiálu pro kancelá ř primátora (tri čko2017) 
  
Usnesení číslo: 07540/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku prezentačního materiálu (tričko2017) 
společnosti REDA a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno, IČO: 18828507, na základě 
vyhodnocení emailové poptávky ze dne 05.10.2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
za 209 500,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 20 
Veřejná zakázka „ Autonomní požární detekce a plynová detekce” 
poř. č. 188/2017 
  
Usnesení číslo: 07541/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 07273/RM1418/103 

Rada města 

1) rozhodla 
  na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy  
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dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku prvků  

autonomní požární detekce a signalizace a dodávku detektorů výskytu oxidu uhelnatého 
s účastníkem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 3: 

VIATHERM s.r.o. 
se sídlem: Varšavská 570/40, 709 00 Ostrava 
IČO: 26862638 

za cenu nejvýše přípustnou 1.813.500,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 25 
Firemní školka m ěsta Ostravy, p říspěvková organizace - přerušení 
provozu, termín zápisu a uzav ření dohody o provedení práce 
s ředitelkou organizace 
  
Usnesení číslo: 07542/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přerušením provozu Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace v době 
od 27.12.2017 do 29.12.2017 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s termínem konání zápisu do Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace 
k docházce pro školní rok 2018/2019 dne 11.05.2018 od 12:00 do 15:00, pro letní docházku 
2018 termín zápisu dne 01.06.2018 od 8:00 do 15:00 v místě sídla Firemní školky města 
Ostravy, příspěvkové organizace, na Prokešově nám. 8 v Ostravě 

  
3) schvaluje 
  

uzavření dohody o provedení práce s Janou Madeckou, ředitelkou Firemní školky města 
Ostravy, příspěvkové organizace, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_MZP 5 
Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky m ěsta Ostravy, 
příspěvkové organizace s ú činností od 01.11.2017 
  
Usnesení číslo: 07543/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  úpravu platu Jany Madecké, ředitelky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace, 

IČO: 71294155, s účinností od 01.11.2017 dle předloženého materiálu 

  
 

RM_M 10 
Ukončení projekt ů „Izola ční zeleň města Ostravy - projekt 02” 
a „Izola ční zeleň města Ostravy - projekt 03” spolufinancovaných
z Operačního programu Životní prost ředí 
  
Usnesení číslo: 07544/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 2049/ZM1014/28 
k usnesení č. 3137/RM1014/41 
k usnesení č. 2147/ZM1014/29 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s předloženým závěrečným vyhodnocením akce „Izolační zeleň města Ostravy - projekt 02” 

spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí 

  
2) souhlasí 
  

s předloženým závěrečným vyhodnocením akce „Izolační zeleň města Ostravy - projekt 03” 
spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zajistit dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 12105212 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 zprávy o stavu a změnách 
v období udržitelnosti projektu „Izolační zeleň města Ostravy - projekt 02” 

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 16/110 
  

4) ukládá 
  Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 12105322 viz příloha č. 6 
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 zprávy o stavu a změnách 
v období udržitelnosti projektu „Izolační zeleň města Ostravy - projekt 03” 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
5) žádá 
  městský obvod Hrabová, městský obvod Ostrava - Jih, 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 předloženého materiálu v rámci 
projektu „Izolační zeleň města Ostravy - projekt 02” o jejich projednání a odsouhlasení 
s odborem strategického rozvoje MMO 

  
 Vyřizuje: Igor Trávníček, T: 30.06.2019
 starosta městského obvodu Hrabová 
  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.06.2019
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
 Vyřizuje: Petr Dlabal, T: 30.06.2019
 starosta městského obvodu Vítkovice 
  
6) žádá 
  městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 

městský obvod Nová Ves, městský obvod Slezská Ostrava, 
v případě jakýchkoliv záměrů na úpravu a změny na pozemcích dotčených podporou 
a svěřených do správy městskému obvodu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu v rámci 
projektu „Izolační zeleň města Ostravy - projekt 03” o jejich projednání a odsouhlasení 
s odborem strategického rozvoje MMO 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.06.2019
 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.06.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Lefner, T: 30.06.2019
 starosta městského obvodu Nová Ves 
  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, 
 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 
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RM_VZ 13 
Veřejná zakázka „Ideový návrh Muzea MHD”, po ř. č. 117/2017 
  
Usnesení číslo: 07545/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 06634/RM1418/96 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje ORJ 230 na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 483 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 300 na § 3315, pol. 6119, ÚZ 1080 o 483 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

na základě zápisu z jednání pracovní skupiny k posouzení a hodnocení nabídek o pořadí 
nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na vyhotovení ideového návrhu Muzea MHD 
a uzavření licenčních smluv v rozsahu dle příloh č. 2 až 4 předloženého materiálu k získání 
oprávnění předložené ideové návrhy užít, a to s dodavateli ideových návrhů Muzea MHD, 
kteří se umístili na prvních třech místech: 

1.  
BWM Architekten und Partner ZT GmbH 
se sídlem: Margaretenplatz 4/L1, 1050 Wien 
IČO: FN 248838 p 

2. 
Ing. arch. Eva Macholánová 
se sídlem: 675 73, Sudice 86 
IČO: 18541747 

3. 
Art Consultancy, s.r.o. 
se sídlem: Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 Opava 
IČO: 29457009 

za úplatu pro každého z těchto dodavatelů ve výši 133.000,- Kč bez DPH 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 82 
Předmět řízení vedeného u M ěstského soudu v Praze 
pod sp. zn. 8Af 43/2014 
  
Usnesení číslo: 07546/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 07335/RM1418/103 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informace o předmětu řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8Af 43/2014 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 84 
Návrh p rogramu 30. zasedání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 15.11.2017 
  
Usnesení číslo: 07547/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem programu 30. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 
15. listopadu 2017 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s úpravou 
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RM_M 70 
Návrh na vy řazení a likvidaci neupot řebitelného movitého majetku 
statutárního m ěsta Ostravy, p ředaného k hospoda ření právni cké osob ě 
Domov Magnólie, Ostrava - Vítkovice, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 07548/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 
Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Magnólie, Ostrava - Vítkovice, 
příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631859,
v celkové pořizovací hodnotě 190 000,- Kč (příloha č. 1 a 2 předloženého materiálu) 

  
2) jmenuje 
  

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

předseda: Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

členové:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

               Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Měkýš, T: 30.11.2017
 provozně ekonomický manažer 
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RM_M 76 
Přijetí Registrac e akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
z Integrovaného regionálního opera čního programu k projekt ům 
„Transformace Domova Barevný sv ět” a „ Transformace Domova 
na Liš čině” právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 07549/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
41 

  
k materiálu č. BJ1418 03041/17 
k usnesení č. 03425/RM1418/51 
k usnesení č. 05914/RM1418/86 
k usnesení č. 0975/ZM1418/15 
k usnesení č. 07355/RM1418/104 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele 
dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 
na projekt „Transformace Domova Barevný svět” dle Registrace akce a rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č. 117D03D000144 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
a Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele 
dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1,
na projekt „Transformace Domova na Liščině” dle Registrace akce a rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č. 117D03D000146 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
a Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města vyslovit souhlas 

a) s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele 
dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1,
na projekt „Transformace Domova Barevný svět” dle Registrace akce a rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č. 117D03D000144 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
a Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 21/110 
  

b) s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele 
dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1,
na projekt „Transformace Domova na Liščině” dle Registrace akce a rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č. 117D03D000146 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
a Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  
4) žádá 
  

ředitele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 
dle podmínek příloh č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol, T: 31.03.2020
 ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 
  

 
RM_MZP 3 
Návrh na stanovení plat ů ředitel ů příspěvkových organizací z řízených 
statutárním m ěstem Ostrava v oblasti sociální pé če z důvodu 
legislativních zm ěn 
  
Usnesení číslo: 07550/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti 
sociální péče s účinností od 01.11.2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 34 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstské nemocnice Ostrava, p říspěvková organiz ace, 
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 07551/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 
darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 03.11.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 69 
Návrh na pos kytnutí investi čního a ú čelového neinvesti čního p říspěvku 
právnické osob ě Městská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
z Fondu pro rozvoj M ěstské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07552/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
40 

  
k materiálu č. BJ1418 03045/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit realizaci akcí Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 
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b) schválit financování akcí dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí 

- investičního příspěvku v celkové výši                      1 505 tis. Kč 

- účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši    226 tis. Kč 

dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                              o  1 731 tis. Kč 

- zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                          o  1 505 tis. Kč 

- zvýší 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                          o     226 tis. Kč 
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4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                                                            o  1 505 tis. Kč 

- zvýšení neinvestičního příspěvku                                                                       o     226 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 14 
Koncepce sociálního bydlení statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07553/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 03118/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit Koncepci sociálního bydlení statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit návrh dle bodu 1) usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 26 
Navýšení ú čelové dotace z r ozpočtu Moravskoslezského kraje 
pro statutární m ěsto Ostrava k dofinancování sociálních služeb 
v r. 2017 a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o poskytnutí dotace 
z rozpo čtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 01680/2017/SOC 
  
Usnesení číslo: 07554/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 06321/RM1418/92 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

− o přijetí navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek 
dotačního programu na Podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2017 pro statutární 
město Ostrava v celkové výši 3.614.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

− o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, ev. číslo 01680/2017/SOC 
dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 27 
Žádosti spole čnosti Renarkon o.p.s. o poskytnutí ú čelové dotace 
z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07555/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 03028/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelových dotací společnosti Renarkon o.p.s., 
Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČO 25380443, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého 
materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv mezi statutárním městem Ostrava a shora 
uvedenou společností o poskytnutí dotace dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého 
materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 26/110 
  

2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují 

neinvestiční transfery krajům 

na § 4377, pol. 5323, ORG 43, ORJ 180                                  o      740 tis. Kč 

zvyšují 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

na § 4376, pol. 5221, ORJ 180                                                  o     740 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a ke schválení návrh dle bodu 2) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 28 
Návrh na poskytnutí investi čních a ú čelových neinvesti čních p říspěvků 
příspěvkovým organizacím v oblasti sociální pé če a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 07556/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 04962/RM1418/72 
k usnesení č. 1725/ZM1418/27 
k usnesení č. 07063/RM1418/100 
k usnesení č. 02672/RM1418/39 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí investičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím v celkové výši 
20 819 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem 
Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz ve výši 12 392 tis. Kč 
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b) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, 
se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 1 910 tis. Kč 

c) Domov Slunečnice, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, 
se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba ve výši 225 tis. Kč 

d) Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, 
se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 465 tis. Kč 

e) Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, 
se sídlem Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh ve výši 1 300 tis. Kč 

f) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, 
IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské 
Hory ve výši 1 035 tis. Kč 

g) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, 
se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava ve výši 1 452 tis. Kč 

h) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 
ve výši 1 034 tis. Kč 

i) Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, se sídlem 
Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh ve výši 1 006 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím 
v celkové výši 8 986 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem 
Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz ve výši 1 049 tis. Kč 

b) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, 
se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 375 tis. Kč 

c) Domov Slunečnice, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, 
se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba ve výši 1 200 tis. Kč 
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d) Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, 
se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 201 tis. Kč 

e) Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, 
se sídlem Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh ve výši 2 565 tis. Kč 

f) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, 
IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské 
Hory ve výši 1 402 tis. Kč 

g) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, 
se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava ve výši 764 tis. Kč 

h) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 
ve výši 1 430 tis. Kč 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
- sníží 
ostatní neinvestiční výdaje 
na § 3529, pol.  5909, ÚZ 4245, ORJ 170                                                         o    1 006 tis. Kč 
na § 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                                                           o       405 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7603, ORJ 180                                                           o        50 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601, ORJ 180                                                            o      239 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7114, ORJ 180                                                             o      100 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180                                                            o   3 124 tis. Kč 
na § 4357, pol. 5909, ORJ 180                                                                            o 16 173 tis. Kč 
na § 4357, pol. 5909, ÚZ 12, ORJ 180                                                                o   5 386 tis. Kč 

konzultační, poradenské a právní služby 
na § 4349, pol. 5166, ÚZ 7114, ORJ 180                                                            o      100 tis. Kč 

služby školení a vzdělávání 
na § 4349, pol. 5167, ÚZ 7109, ORJ 180                                                           o        50 tis. Kč 

neinvestiční transfery kraj ům 
na § 4351, pol. 5323, ORG 43, ORJ 180                                                             o      106 tis. Kč 
na § 4377, pol. 5323, ORG 43, ORJ 180                                                             o      629 tis. Kč 
na § 4379, pol. 5323, ORJ 180                                                                           o    2 437 tis. Kč 
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- zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
na § 3529, pol. 6351, ORG 4245, ORJ 170                                                         o   1 006 tis. Kč 
na § 4350, pol. 6351, ORG 35, ORJ 180                                                             o   8 426 tis. Kč 
na § 4357, pol. 6351, ORG 35, ORJ 180                                                             o   3 966 tis. Kč 
na § 4350, pol. 6351, ORG 34, ORJ 180                                                             o   1 195 tis. Kč 
na § 4357, pol. 6351, ORG 34, ORJ 180                                                             o      715 tis. Kč 
na § 4350, pol. 6351, ORG 37, ORJ 180                                                             o   1 040 tis. Kč 
na § 4357, pol. 6351, ORG 37, ORJ 180                                                             o      260 tis. Kč 
na § 4357, pol. 6351, ORG 39, ORJ 180                                                             o      465 tis. Kč 
na § 4350, pol. 6351, ORG 36, ORJ 180                                                             o   1 035 tis. Kč 
na § 4350, pol. 6351, ORG 41, ORJ 180                                                             o   1 452 tis. Kč 
na § 4354, pol. 6351, ORG 43, ORJ 180                                                             o      544 tis. Kč 
na § 4357, pol. 6351, ORG 43, ORJ 180                                                             o      490 tis. Kč 
na § 4350, pol. 6351, ORG 40, ORJ 180                                                             o      225 tis. Kč 

- zvýší 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
 na § 4350, pol. 5331, ORG 35, ORJ 180                                                            o      714 tis. Kč 
 na § 4357, pol. 5331, ORG 35, ORJ 180                                                             o      335 tis. Kč 
 na § 4350, pol. 5331, ORG 34, ORJ 180                                                            o      375 tis. Kč 
 na § 4350, pol. 5331, ORG 37, ORJ 180                                                            o   2 052 tis. Kč 
 na § 4357, pol. 5331, ORG 37, ORJ 180                                                            o      513 tis. Kč 
 na § 4357, pol. 5331, ORG 39, ORJ 180                                                            o      201 tis. Kč 
 na § 4350, pol. 5331, ORG 36, ORJ 180                                                            o   1 402 tis. Kč 
 na § 4350, pol. 5331, ORG 41, ORJ 180                                                            o      764 tis. Kč 
 na § 4357, pol. 5331, ORG 43, ORJ 180                                                            o   1 080 tis. Kč 
 na § 4354, pol. 5331, ORG 43, ORJ 180                                                            o      350 tis. Kč 
 na § 4350, pol. 5331, ORG 40, ORJ 180                                                            o      936 tis. Kč 
 na § 4357, pol. 5331, ORG 40, ORJ 180                                                            o      264 tis. Kč 

  
4) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů, a to 

navýšení investičního příspěvku: 
Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace                                          o   1 006 tis. Kč 

navýšení investičního příspěvku na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon takto: 
č. smlouvy 02983/2015/SOC Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková 
organizace                                                                                                           o   12 392 tis. Kč 
č. smlouvy 02823/2015/SOC Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková 
organizace                                                                                                           o     1 910 tis. Kč 
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č. smlouvy 02872/2015/SOC Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková 
organizace                                                                                                         o     1 300 tis. Kč 
č. smlouvy 03180/2015/SOC Domov Magnolie, Ostrava – Vítkovice, příspěvková 
organizace                                                                                                          o        465 tis. Kč 
č. smlouvy 02980/2015/SOC Domov pro seniory Iris, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková 
organizace                                                                                                          o     1 035 tis. Kč 
č. smlouvy 02825/2015/SOC Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace                                                                                                           o     1 452 tis. Kč 
č. smlouvy 02785/2015/SOC, dodatek č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC Čtyřlístek – centrum pro 
osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace                              o     1 034 tis. Kč 
č. smlouvy 02816/2015/SOC Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 
organizace                                                                                                           o        225 tis. Kč 

navýšení neinvestičního příspěvku na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon takto: 
č. smlouvy 02983/2015/SOC Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková 
organizace                                                                                                             o   1 049 tis. Kč 
č. smlouvy 02823/2015/SOC Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková
organizace                                                                                                             o      375 tis. Kč 
č. smlouvy 02872/2015/SOC Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková 
organizace                                                                                                           o   2 565 tis. Kč 
č. smlouvy 03180/2015/SOC Domov Magnolie, Ostrava – Vítkovice, příspěvková 
organizace                                                                                                            o      201 tis. Kč 
č. smlouvy 02980/2015/SOC Domov pro seniory Iris, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková 
organizace                                                                                                            o   1 402 tis. Kč 
č. smlouvy 02825/2015/SOC Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace                                                                                                           o      764 tis. Kč 
č. smlouvy 02785/2015/SOC, dodatek č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC Čtyřlístek – centrum pro 
osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace                                o   1 430 tis. Kč 
č. smlouvy 02816/2015/SOC Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 
organizace                                                                                                            o   1 200 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) a úpravu závazných ukazatelů dle bodu 4) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 68 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouv ě o poskytnutí 
neinvesti ční účelové dotace v oblasti rodinná politika č. 4 
na zabezpečení projektu „ Vzdělávací a poradenská činnost v Rodinném 
centru Martínek” z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy s organizací 
Sbor Jednoty bratrské v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 07557/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 03100/17 
  
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. 4 na zabezpečení projektu „Vzdělávací 
a poradenská činnost v Rodinném centru Martínek” z rozpočtu statutárního města Ostravy, 
ev. č. 0704/2017/SVZ uzavřené s organizací Sbor Jednoty bratrské v Ostravě, 
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava - Martinov,  IČO 73633542, 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: 15.11.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 51 
Návrh na ud ělení souhlasu s vy řazením a likvidací neupot řebitelných 
movitých v ěcí města Ostravy ve správ ě NDM, p.o. 
  
Usnesení číslo: 07558/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí statutárního města Ostravy 

svěřených do správy Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace, se sídlem 
ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00100528, v pořizovací 
hodnotě 1.035.773,- Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) jmenuje 
  

členy likvidační komise k likvidaci movitých věcí dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace movitých věcí dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.11.2017
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu plat ů ředitel ů příspěvkových organizací z řízených 
statutárním m ěstem Ostrava v odv ětví kultury z d ůvod u legislativních 
změn 
  
Usnesení číslo: 07559/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostravou v odvětví 

kultury s účinností od 01.11.2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 1 
Návrh na zm ěnu ve složení komise pro výb ěrové řízení na obsazení 
pracovního místa ředitel/ ředitelka právnické osoby Komorní scéna 
Aréna, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 07560/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 06998/RMm1418/23 
  
Rada města 
  
1) mění 
  

složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka 
právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 33/110 
  

RM_MZP 2 
Návrh na úpravu plat ů ředitel ů příspěvkových organizací z řízených 
statutárním m ěstem Ostrava v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 07561/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
46 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava 

v oblasti školství s účinností od 01.11.2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 35 
Žádost obchodní spole čnosti Sportovní a rekrea ční zařízení města 
Ostravy, s.r.o., o poskytnutí investi ční účelové dotace na projek ční 
a inženýrskou činnost pro Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba -
II. etapa 
  
Usnesení číslo: 07562/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 03115/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 2 800 000,- Kč  na projekční 
a inženýrskou činnost pro Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba II. etapa  obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, 
Ostrava-Poruba, PSČ 708 00,  IČO 25385691, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Sportovní 
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20,  Ostrava-Poruba, PSČ 
708 00,  IČO 25385691, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120 
na § 6409, pol. 5901 o 2 800 tis. Kč 
zvyšují investiční transfery na ORJ 161 
na § 3412, pol. 6313, ORG 4262 o 2 800 tis. Kč 
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3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2)  tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 55 
Žádost spolku Sportovní události v Ostrav ě o poskytnutí dotace 
z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy na realizaci sportovní akce 
Ostravské hokejové derby 
  
Usnesení číslo: 07563/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci spolku Sportovní události v Ostravě, IČO 01939998, 
se sídlem Fryčovice 618, 739 45 Fryčovice,  na realizaci sportovní akce Ostravské hokejové 
derby 2017 ve výši 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje na ORJ 161 
na §3419, pol. 5169 o 50 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 
na §3419, pol. 5222 o 50 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
předložit zastupitelstvu města informativní zprávu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
spolku Sportovní události v Ostravě, IČO 01939998, se sídlem Fryčovice 618, 739 45 
Fryčovice, na realizaci sportovní akce Ostravské hokejové derby 2017 ve výši 50 tis. Kč 
na základě rozhodnutí rady města 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 78 
Žádosti o poskytnutí neinvesti čních ú čelových dotací z rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy BcA. Davida Vignera a Obchodní akademie 
a Vyšší odborné školy sociální, Ostrava- Mariánské Hory, p říspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 07564/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

BcA. Davidu Vignerovi, IČO 73928178, se sídlem Neústupného 1836/14, 155 00 Praha -
Stodůlky, ve výši 5 tis. Kč na realizaci projektu „Jakub-workshop pro pedagogy v ČR” 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního  města Ostravy mezi statutárním městem 
Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Obchodní 
akademii a Vyšší odborné škole sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvkové organizaci, 
IČO 00602086, se sídlem Karasova 1140/16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, ve výši 
48 tis. Kč na realizaci projektu „Příprava nového vzdělávacího oboru Obchodní akademie -
Zahraniční obchod” dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
- snižují ostatní neinvestiční výdaje 
na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140      o                       5 tis. Kč 
- zvyšují neinvestiční transfery 
na § 3299, pol. 5493, ORJ 140                      o                       5 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 36/110 
  

4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 4 
Návrh koupit nemovitou v ěc v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava a část 
nemovité v ěci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07565/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03116/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 4834/2, 
od vlastníka: 

- xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za cenu obvyklou ve výši 12.920,00 Kč 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to část pozemku 
parc. č. 394/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 5733-36/2017 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 394/6, ost. plocha, ost. 
komunikace, od vlastníka: 

- JD-KOV spol. s r.o., IČO 253 71 312, sídlo Denisova 639/2, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava 

za cenu obvyklou ve výši 5.000,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 5 
Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovité v ěci v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07566/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03121/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit spoluvlastnické podíly k nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, a to: 

− spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemku parc. č. 253/2 od podílového spoluvlastníka 
xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

− spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k pozemku parc. č. 253/2 od podílového spoluvlastníka 
xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za celkovou sjednanou kupní cenu 793.200,00 Kč 

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

  
2) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit spoluvlastnické podíly 1/2 a 1/6 
k pozemku parc. č. 253/2, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Slezská Ostrava 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 předmětné spoluvlastnické podíly statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 
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3) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo spoluvlastnické podíly 1/2 a 1/6 k pozemku 
parc. č. 253/2, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Slezská Ostrava 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 předmětné 
spoluvlastnické podíly statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 6 
Návrh na zám ěr města prodat nemovi tou v ěc v k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava, návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. 
Výškovice u Ostravy a k. ú. Stará B ělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07567/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03113/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, 
a to pozemek p. p. č. 59/10 

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

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci: 

a) v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to pozemky: 
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− parc. č. 868/1 
− parc. č. 868/7 
− parc. č. 868/8 
− parc. č. 868/9 
− parc. č. 869/1 
− parc. č. 869/7 
− parc. č. 869/10 
− parc. č. 869/21 
− parc. č. 870/1 

b) v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to pozemky: 

− parc. č. 868/15 
− parc. č. 869/17 
− parc. č. 869/18 
− parc. č. 869/19 

c) v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu Stará Bělá, a to pozemky: 

− parc. č. 2917/4 
− parc. č. 2917/8 

  
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: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 12 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07568/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03127/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to pozemky: 
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− parc. č. 100/33 
− parc. č. 100/34 
− parc. č. 100/35 
− parc. č. 100/36 
− parc. č. 100/37 
− parc. č. 100/38 
− parc. č. 100/39 
− parc. č. 100/40 
− parc. č. 100/41 
− parc. č. 100/42 
− parc. č. 100/75 
− parc. č. 100/76 
− parc. č. 100/83 
− parc. č. 100/84 
− parc. č. 100/98 
− parc. č. 100/99 
− parc. č. 100/106 
− parc. č. 100/107 
− parc. č. 100/125 

od podílových spoluvlastníků: 

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

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

za cenu obvyklou, celkem za 2.946.880,00 Kč 

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

  
2) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci v k. ú. Dubina 
u Ostravy, obec Ostrava, a to pozemky: 

− parc. č. 100/33 
− parc. č. 100/34 
− parc. č. 100/35 
− parc. č. 100/36 
− parc. č. 100/37 
− parc. č. 100/38 
− parc. č. 100/39 
− parc. č. 100/40 
− parc. č. 100/41 
− parc. č. 100/42 
− parc. č. 100/125, 
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jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, 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 předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
3) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 
a to pozemky: 

− parc. č. 100/33 
− parc. č. 100/34 
− parc. č. 100/35 
− parc. č. 100/36 
− parc. č. 100/37 
− parc. č. 100/38 
− parc. č. 100/39 
− parc. č. 100/40 
− parc. č. 100/41 
− parc. č. 100/42 
− parc. č. 100/125, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, 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 předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 42/110 
  

RM_M 20 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07569/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03111/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to: 

− pozemek p. č. st. 460, zastavěná plocha  a nádvoří 
− pozemek p. p. č. 54/19, zahrada 
− pozemek p. p. č. 54/20, zahrada 
− pozemek p. p. č. 54/21, zahrada 

od vlastníka: 
Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO 277 69 143 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 453.400,00 Kč  

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

  
2) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené 
v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice 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 předmětné nemovité věci statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví  

  
3) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice 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 předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví  
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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 36 
Návrh na souhlas oprávn ěného z v ěcného b řemene s d ělením pozemku 
v k. ú. Pet řkovice u Ostravy, o bec Ostrava, pro vlastníka pozemku 
fyzickou osobu 
  
Usnesení číslo: 07570/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

na straně oprávněného z věcného břemene s dělením pozemku: 

parc. č. 1248 - trvalý travní porost 
v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle geometrického plánu č. 2049-49/2017 ze dne 30.09.2017, který je přílohou č. 1/2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Návrh na souhlas s umí stěním inženýrské sít ě do pozemku 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, pro spole čnost Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07571/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním zemní elektrické přípojky nn do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 
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parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Rudé armády 637, 739 21  Paskov 
IČO 004 94 356 

v rámci stavby „Zemní elektrická přípojka nn pro monitorovací systém výstupu důlních plynů 
VM-OV č. 116” dle grafické přílohy č. 1/3 

  
 

RM_M 38 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního kabelového vedení VN 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
k pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07572/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení 2x  VN 22 kV v pozemku: 

parc. č. 884/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Stará Plesná, 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-Plesná 884/1 OSC Ostrava, VNk” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV k části pozemku: 

parc. č. 884/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Stará Plesná, 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 
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RM_M 39 
Návrh na uzav ření smlouvy o z řízení věcného b řemene k pozemk ům 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07573/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
zřízení a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kV k pozemkům: 

parc. č. 1913/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1913/13 - orná půda, 
parc. č. 3080/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 40 
Návrh na zám ěr města neprodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
návrh nekoupit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostr ava 
  
Usnesení číslo: 07574/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03044/17 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to pozemky: parc. č. 762 
a parc. č. 764  

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to pozemky parc. č. 4401/1 
a parc. č. 4401/2 od pana xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 41 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovitou v ěc v k. ú. St ará Plesná 
a v k. ú. Stará B ělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07575/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03023/17 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
- část pozemku parc. č. 401 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Plesná, 
dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat  
- pozemek parc. č. 2602/1 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Stará Bělá 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 42 
Návrh nekoupit nemovité v ěci v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava -
ul. Akátová x ul. 26. dubna 
  
Usnesení číslo: 07576/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03022/17 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci 

− pozemek parc. č. 550   
− pozemek parc. č. 551/1 
oba v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
od vlastníka 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 43 
Návrh na zám ěr města darovat nemovit é věci v k. ú. Vítkovice, 
obec Ostrava, návrh na zám ěr města prodat část pozemku p. p. č. 340/5 
v k. ú. Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 07577/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03017/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat 
níže uvedené nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřené městskému obvodu Vítkovice, a to: 
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− pozemek parc. č. 996/2, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 754, 
obč. vybavenost   

− pozemek parc. č. 997, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 378, 
obč. vybavenost 

− pozemek parc. č. 995/2 včetně součástí a příslušenství (přípojka dešťové kanalizace, 
přípojka splaškové kanalizace a vodovodní přípojka) 

− pozemek parc. č. 996/1 včetně součástí  

Moravskoslezskému kraji, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692,  za podmínky, 
že budou splněny následující závazky: 
− závazek nabyvatele, že nebude bez písemného předchozího souhlasu dárce užívat 

předmětné nemovité věci jinak, než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství 
a sportu, kultury a sociálních služeb, státní správy  a samosprávy a zajištění bezpečnosti 
občanů, nebude je užívat ke komerčním účelům  a nepřevede do vlastnictví třetí osoby, 

− závazek nabyvatele, že pokud se předmětné nemovité věci stanou pro nabyvatele 
nepotřebné, zavazuje se je darovat zpět do vlastnictví statutárního města Ostravy -
městského obvodu Vítkovice, 

− zřízení služebnosti stezky a cesty spočívající v právu chůze a jízdy přes část pozemku 
parc. č. 997 v k. ú. Vítkovice, za účelem zajištění přístupu a příjezdu ke dvorku 
na pozemku parc. č. 998 v k. ú. Vítkovice v rozsahu vymezeném  geometrickým 
plánem č. 3027-122/2017 pro k. ú. Vítkovice ve prospěch statutárního města Ostravy -
městského obvodu Vítkovice,  

− uzavření smlouvy o výpůjčce k části budovy č. p. 378 na pozemku parc. č. 997 v k. ú. 
Vítkovice se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou 
na dobu 99 let 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
část pozemku p. p. č. 340/5  - ost. plocha, zeleň o výměře 838 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 
dle geodetického zaměření, které je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 

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

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 44 
Návrh sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07578/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03019/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s návrhem směnit 

nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu 
Proskovice, a to:  
− část  pozemku parc. č. 85/11, orná  půda  o  výměře 850 m2, která  je  dle  geometrického 

plánu č. 866-12/2017 vyhotoveného pro k. ú. Proskovice, obec Ostrava,  dále označena 
jako pozemek parc. č. 85/11, orná půda v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 

za 

nemovitou věc v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx,  bydliště 
xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
− pozemek parc. č. 85/10 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 45 
Návrh na uzav ření dodatku č. 7 ke smlouv ě o nájmu nebytových prostor 
(ul. 30. dubna) 
  
Usnesení číslo: 07579/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně nájemce o  uzavření dodatku č. 7 ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostor” 
ev. č. 1362/2006/MJ ze dne 01.07.2006, ve znění dodatků č. 1-6, s právnickou osobou 
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CREAM SICAV, a.s. 
se sídlem: Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 28545320 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 46 
Návrh na uzav ření dodatku č. 8 k ná jemní smlouv ě a smlouv ě o výkonu 
činnosti odborného lesního hospodá ře 
  
Usnesení číslo: 07580/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 8 k nájemní smlouvě a smlouvě o výkonu činnosti 
odborného lesního hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ ze dne 20.12.2007, ve znění dodatků č. 1 -
č. 7 
se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, 
A. Brože 2/3124, PSČ 700 30, IČO 258 16 977 

kterým dojde ke změně v: 
− Příloze č. 1 smlouvy - seznam pozemků - vypuštění pozemku parc. č. 5248/2 - lesní 

pozemek v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

− čl. III. Nájemné, a to ke změně výše nájemného: 
pozemky za nájemné ve výši 285,48 Kč/ha/rok tj. 323.023,70 Kč ročně + DPH v zákonné 
výši, budovy za nájemné ve výši 45.672,10 Kč 

− čl. VI. Činnost odborného lesního hospodáře, a to k úpravě této platby na 358,98 Kč/ha/rok 
+ DPH v zákonné výši, tj. 396.267,25 Kč ročně + DPH v zákonné výši 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 47 
Návrh na uzav ření pachtovní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 07581/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu k pozemkům v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava, a to: 
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− parc. č. 2917/4 - orná půda o výměře 468 m2 

− parc. č. 2917/8 - trvalý travní porost o výměře 12324 m2 

s Radimem Nováčkem, se sídlem Do Svahu 475/3, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČO 637 29 971 

k sekání trávy a sušení sena, v souladu se současným způsobem využití - sečené louky 

za pachtovné ve výši 0,27,- Kč/m2/pachtovní rok, tj. 3.453,84 Kč pachtovní rok, na dobu 
neurčitou 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně propachtovatele neuzavřít pachtovní smlouvu k pozemkům v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava, a to: 

− parc. č. 2917/4 - orná půda o výměře 468 m2 

− parc. č. 2917/8 - trvalý travní porost o výměře 12324 m2 

s Alenou Klimszovou, se sídlem Na Příčnici 398/47, 739 32 Vratimov, IČO 739 44 688 

k sekání trávy a sušení sena, v souladu se současným způsobem využití - sečené louky 

za pachtovné ve výši 0,22,- Kč/m2/pachtovní rok, tj. 2.814,24 Kč pachtovní rok, na dobu 
neurčitou 

  
3) rozhodla 
  

na straně propachtovatele neuzavřít pachtovní smlouvu k pozemkům v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava, a to: 

− parc. č. 2917/4 - orná půda o výměře 468 m2 

− parc. č. 2917/8 - trvalý travní porost o výměře 12324 m2 

s AGRO Stará Bělá spol. s r. o., se sídlem Blanická 252/172, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, 
IČO 607 77 893 

k sekání trávy a sušení sena, v souladu se současným způsobem využití - sečené louky 

za pachtovné ve výši 0,10,- Kč/m2/pachtovní rok, tj. 1.279,20 Kč pachtovní rok, na dobu 
neurčitou 
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RM_M 48 
Návrh dodatku č. 8 ke zřizovací listin ě právnické osoby Zoologická 
zahrada Ostrava, p. o. Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listin ě právnické 
osoby Domov Sluní čko, Ostrava - Vítkovice, p. o. 
  
Usnesení číslo: 07582/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02981/17 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

a) návrh dodatku č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Zoologická 
zahrada Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Michalkovická 197, 710 00 Ostrava, 
IČO 00373249, kterým se předávají k hospodaření nemovité a movité věci v celkové 
pořizovací ceně 41 313 451,43 Kč realizované v rámci stavby „Administrativní budova, 
parkoviště a vjezd do ZOO Ostrava” uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

b) návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov 
Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 2886/19, 
703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631832, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
kterým se předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitá věc dle čl. VIII 
zřizovací listiny, a to: plastika „Sedící dívka” umístěna na pozemku parc. č. 460/3 v k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava v celkové pořizovací ceně 261 837,71 Kč 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
a) schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Zoologická 

zahrada Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov 
Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

a) předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 8 ke zřizovací listině 
ze dne 21.05.2014 právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 
dle bodu 2a) tohoto usnesení 
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b) předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině 
ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 
organizace, dle bodu 2b)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) svěřuje 
  

a) pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
podepsal protokol o účetním předání a převzetí nemovitých a movitých věcí dle bodu 1a) 
tohoto usnesení, za podmínky, že zastupitelstvo města schválí dodatek č. 8 dle bodu 2a) 
tohoto usnesení 

b) pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 
správy podepsal protokol o předání a převzetí nemovité věci dle bodu 1b) tohoto usnesení 
za podmínky, že zastupitelstvo města schválí dodatek č. 5 dle bodu 2b) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.11.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 50 
Návrh na sv ěření majetku m ěstskému obvodu Radvanice a Bartovice 
  
Usnesení číslo: 07583/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03131/17 
  
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 Radvanice a Bartovice, a to: 

• Cyklistická stezka (SO 101) - stavba je provedena na pozemcích parc. č. 108/1, 2073/1, 
2075/7, 2075/9, 2087, 2090, 2094/2, 2127, 2128, 2131/3, 2137/2, 2139/1, 2140/1, 2141/2, 
2141/3, 3215/1, 3215/2, 3258, 3265/1, 3265/11, 3265/12, 3275/4, 3275/8, 3276/3 
v katastrálním území Radvanice, obec Ostrava v pořizovací hodnotě 5.117.098,88 Kč. 
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• Opěrná zeď (SO 201)  - stavba je provedena na pozemcích parc. č. 2087 a 3276/3 
v katastrálním území Radvanice, obec Ostrava v pořizovací hodnotě 1.477.348,84 Kč. 

• Pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava: 

pozemek parc. č. 2073/1,  ostatní plocha, neplodná půda, 
inv. č. 53252 v hodnotě 10.060,- Kč,    
pozemek parc. č. 2075/7,  ostatní plocha, jiná plocha, 
inv. č. 51254 v hodnotě 1.064.640,- Kč,    
pozemek parc. č. 2087,  orná půda, 
inv. č. 156511 v hodnotě 279.500,- Kč,    
pozemek parc. č. 2137/2,  ostatní plocha, ostatní komunikace, 
inv. č. 52684 v hodnotě 758.800,- Kč,    
pozemek parc. č. 2141/2,  ostatní plocha, ostatní komunikace, 
inv. č. 52685 v hodnotě 622.160,- Kč,    
pozemek parc. č. 2141/3,  ostatní plocha, zeleň, 
inv. č. 143111 v hodnotě 715.500,- Kč,    
pozemek parc. č. 3265/11,  ostatní plocha, ostatní komunikace, 
inv. č. 52996 v hodnotě 1.687.830,- Kč,   
pozemek parc. č. 3265/12,  ostatní plocha, ostatní komunikace, 
inv. č. 52997 v hodnotě 2.292.639,- Kč,     
pozemek parc. č. 3283/1,  ostatní plocha, neplodná půda,  
inv. č. 51258 v hodnotě 106.240,- Kč.    

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice 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 přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne 
o svěření majetku městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

požádat starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice  o zajištění udržitelnosti projektu 
„Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice“ 

• dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
ev. č. 0332/2016/OSR a o spolupráci s odborem strategického rozvoje 
MMO při administraci pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu 

• dle podmínek stanovených ve smlouvě o financování z úvěru Evropské investiční banky 
ev. č. 3100/2008/OFR a o spolupráci s odborem financí a  rozpočtu MMO v případě 
potřeby 

  
 

RM_M 56 
Návrh na zám ěr města pronajmout část nemovitosti v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07584/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

záměr města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to 
parc. č. 5643/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 23 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Československé armády), 
dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 57 
Souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3035/106, Ost rava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 07585/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1+kk ve 4. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 3035, který je součástí pozemku parc. č. 126/7, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Dubina u Ostravy, na ul. Horní 106, Ostrava-Bělský Les 

mezi společnými nájemci Ing. xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxx a podnájemcem paní xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, trvalé bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou od 01.11.2017 do 31.10.2018, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 58 
Návrh na zám ěr města pronajmout jednotku v bytovém dom ě 
na ul. Horní 3039/114, Ostrava-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 07586/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout jednotku č. 3039/106 vymezenou podle zákona o vlastnictví, 
způsob využití - jiný nebytový prostor, o celkové výměře 118,61 m2 v  bytovém 
domě  č. p. 3039, který stojí na  pozemku parc. č. 126/15, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Dubina u Ostravy, obec Ostrava,  na ul. Horní 114 v Ostravě-Bělském Lese, nacházející 
se  v 1. podzemním podlaží a sestávající z místností, a to: 

015 chodba o výměře 19,36 m2, 016 místnost č. 1 o výměře 37,05 m2, 017 místnost č. 2 
o výměře 22,64 m2, 018 místnost č.3 o výměře 18,54 m2, 019 místnost č.4 o výměře 12,39 m2, 
020 šatna o výměře 5,23 m2, 021 sprcha o výměře 1,50 m2 a 022 WC o výměře 1,90 m2 -
viz. situační snímek 

a  zároveň si vyhrazuje právo pronajmout shora uvedenou jednotku jako celek nebo 
kteroukoliv její část (místnost) jednotlivě, případně i více částí (místností), přičemž si zároveň 
vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 
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RM_M 61 
Návrh sm ěnit nemovité v ěci s Dopravním podnikem Ostrava a. s. , návrh 
svěřit pozemek v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh na zám ěr 
města darovat pozemek Ostravské univerzit ě, návrh na uzav ření 
smlouvy o z řízení služebnosti inženýrských sítí k pozemk ům v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 07587/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03051/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s návrhem směnit 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 
− pozemek p. p. č. 455/74 
− pozemek p. p. č. 455/94 
− pozemek p. p. č. 1095/5 

za  

níže uvedené nemovité věci  ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., 
Poděbradova  494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 619 74 757, a to: 
− pozemek parc. č. 3468/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
− pozemek parc. č. 1211/2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 1211/2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, 
že statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví  

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit pozemek parc. č. 1211/2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném  znění za podmínky, že statutární město 
Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 
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4) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat 

− pozemek parc. č. 3468/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 

Ostravské univerzitě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987 

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

  
5) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 

− zřízení, provozování a údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a vodovodního řadu 
DN 300 k pozemku p. p. č. 455/74 - ostatní plocha, dráha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, 

− zřízení, provozování a údržby kabelového vedení veřejného osvětlení, vodovodního 
přivaděče DN 500 a kanalizačního sběrače DN 1855 k pozemku p. p. č. 1095/5 - ostatní 
plocha, dráha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s povinným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 61974757 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k 
výše uvedeným pozemkům na základě směnné smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení  

  
6) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 59/110 
  

RM_M 62 
Předchozí souhlas rady m ěsta s uzav řením smlouvy o výp ůjčce na část 
nebytového prostoru v k. ú. Hrab ůvka, obec Ostrava pro m ěstský 
obvod Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 07588/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava - Jih 
předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce k části nebytových prostor o celkové 
výměře 5,41 m2 umístěné v budově č. p. 1639, stavba občanského vybavení, která je součástí 
pozemku p. č. st. 1466/3, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
(ul.  Tlapákova 1639/17A), svěřené tomuto městskému obvodu 
se společností 
 
OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13 
702 00 Ostrava - Přívoz 
IČO: 258 57 568 
 
za účelem zajištění provozu metropolitní sítě SMO, provozu bezpečnostního kamerového 
systému a poskytování služeb elektronických komunikací v lokalitě Ostrava - Jih, na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, 
v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 2 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
2) vydává 
  

pro statutární město Ostrava - městský obvod Svinov 
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k pozemku parc. č.  3755/4, ostatní plocha, 
jiná plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava, svěřené tomuto městskému obvodu 
se společností 
 
AUTOBOND GROUP, a.s. 
se sídlem Kolbenova 859/45 
190 00 Praha 9 
IČO: 257 67 575 
 
za účelem realizace stavby „Rekonstrukce autosalonu”, v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) 
bod 5 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků 
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RM_M 63 
Návrh na zám ěr města zřídit právo stavby na nemovitosti v k. ú. Svi nov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07589/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03093/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města 

zřídit právo stavby k pozemkům a k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeným městskému obvodu Svinov, a to: 

parc. č. 3162/4, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 448 m2 

parc. č. 3475/15, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 490 m2 

parc. č. 3162/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2 245 m2 

parc. č. 3475/1, ost. plocha - jiná plocha o výměře 1 499 m2 

a dále 

- k části pozemku parc. č.  3475/15 o výměře 6 m2, která je dle geometrického plánu č. 2755 -
571/2017, vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek parc. č. 3475/28 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
- k části pozemku parc. č. 3475/15 o výměře 16 m2, která je dle geometrického plánu č. 2762 -
607/2017 vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek parc. č. 3475/30 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
- k části pozemku parc. č. 3475/1 o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 2762 -
607/2017 vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek parc. č. 3475/29 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
- k části pozemku parc. č. 3162/4 o výměře 2 m2, která je dle geometrického plánu č. 2762 -
607/2017 vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek parc. č. 3162/9 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
- k části pozemku parc. č. 3162/1 o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 2762 -
607/2017 vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek parc. č. 3162/8 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
- k části pozemku parc. č. 3162/1 o výměře 4 m2, která je dle geometrického plánu č. 2762 -
607/2017, vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek parc. č. 3162/7 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
(ul. Sjízdná x ul. Opavská , v blízkosti prodejny Lidl Česká republika v.o.s. v Ostravě -
Svinově) 
dle geometrických plánů č. 2762 - 607/2017 a č. 2755 - 571/2017, které jsou přílohou č. 1 
předloženého materiálu 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 64 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na nebytové prostory v k. ú. 
Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07590/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově (bez čísla popisného, 
nebo evidenčního) „objekt občanského vybavení”, která je součástí pozemku parc. č. 1013/55, 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Ostrčilova), 
s Asociací TOM ČR, TOM 4338 K. T. O., Střelniční 75/8, 702 00 Moravská Ostrava, 
IČO: 711 58 383 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 65 
Návrh na souhlas s provedením zm ěny loga a nápis u na budov ě 
v areálu MSIC (bývalé VTPO), k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07591/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s tím, aby vypůjčitel spol. Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO: 25379631, 
se sídlem: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Poruba 
provedla na své náklady stavební úpravy 

− na budově čp. 372, která je součástí pozemku parc. č. 4685/11 v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava (budova Piano), a to: 

• demontáž loga a nápisu „Vědeckotechnologický park Ostrava“ 
• umístění loga „MSIC Moravskoslezské inovační centrum“ (logo bude umístěno na 

konstrukci stávajícího nápisu a bude vyrobeno způsobem, který odpovídá současnému 
ekologickému a bezpečnostnímu standardu) 
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− na budově č. p. 373, která je součástí pozemku parc. č. 4685/21 v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava (budova Tandem), a to: 
• umístění loga „MSIC“ na budovu Tandem; (logo bude umístěno na fasádě budovy 

směrem od ulice Technologická a bude plně demontovatelné) 

  
2) souhlasí 
  

s tím, aby společnost Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO: 25379631, 
se sídlem: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Poruba 
provedla renovaci laviček v majetku SMO na pozemcích v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to: 

parc. č. 4685/22  9ks laviček 
parc. č. 4685/29  1ks lavičky 
parc. č. 4704/9   3ks laviček 
parc. č. 4685/36  4ks laviček 
parc. č. 4685/1   2ks laviček 

Všechny výše uvedené úpravy budou realizovány na náklady vypůjčitele 

  
 

RM_M 66 
Návrh darovat nemovité v ěci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07592/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03050/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem 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. 1 předloženého materiálu, označena jako pozemek parc. č. 1723/27 v k. ú. 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava,  

Moravskoslezskému kraji se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, 
zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu   
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 67 
Návrh p řijmout darem v ěci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07593/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03061/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem přijmout darem pozemky parc. č. 2950/5, parc. č. 2959, parc. č. 2960, 
parc. č. 2962/1, parc. č. 2962/13, parc. . 2963/1, parc. č. 2963/9 a část pozemku parc. č. 2950/2 
dle zákresu v katastrální mapě, který je  přílohou č. 2/4 předloženého materiálu, vše k. ú. 
Poruba, obec Ostrava 
a 
komunikaci (včetně všech součástí a příslušenství) - stavbu stávající silnice I/11 - v délce 
1,504 km, od km 275,430 provozního staničení k 1. 7. 2009 v místě křižovatky se silnicí II/469 
a II/479 (křižovatka ul. Opavské a 17. listopadu v Ostravě, uzlový bod 1543A006) do km 
276,934 provozního staničení k 1. 7. 2009 v místě křižovatky se silnicí III/4692 (křižovatka ul. 
17. listopadu a Vřesinské v Ostravě, uzlový bod 1543A032), která je umístěná na pozemcích 
parc. č. 2962/1, parc. č. 2963/1, parc. č. 2962/13, parc. č. 2963/9, parc. č. 2959, parc. č. 2960, 
parc. č. 2950/5 a části pozemku parc. č. 2950/2  v k. ú. Poruba, ve vlastnictví budoucího 
dárce, na části pozemku parc. č. 103/1 v k. ú. Poruba, ve vlastnictví SMO, svěřené městskému 
obvodu Poruba, která je  dle GP č. 2996-25/2017 pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, nově 
označena jako pozemek parc. č. 103/11 a stavbu mostu, která je umístěna na částech pozemku 
parc. . 2974/1 v k. ú. Poruba, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 
státu pro Povodí Odry, státní podnik a na částech pozemku parc. č. 2974/26 v k. ú. Poruba, 
ve vlastnictví SMO, svěřených městskému obvodu Poruba 

od vlastníka České Republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
140 00  Praha 4 

a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 77 
Návrh na zám ěr města pronajmout části nemovitých v ěcí v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07594/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

parc. č. 3641/22, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 119,5 m2 

parc. č. 3641/2, ost. plocha, ost. komunikace, a to část 1 o výměře 1,0 m2 a část 2 o výměře 
1,5 m2 

parc. č. 3239/2, ost. plocha, jiná plocha o výměře 27,5 m2 

parc. č. 3220/106, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 90,5 m2 

parc. č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha o výměře 53,5 m2 

parc. č. 3244/1, ost. plocha, jiná plocha o výměře 80,5 m2 

parc. č. 3220/86, ost. plocha, manipulační plocha, a to část 1 o výměře 45,5 m2 a část 2 
o výměře 3,5 m2 

parc. č. 3220/9, ost. plocha, jiná plocha o výměře 40,5 m2 

dle zákresů v situačních snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 až 2/11 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 80 
Návrh na dopln ění usnesení rady m ěsta a souhlas s umíst ěním 
a realizací stavby pro Ostravské komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07595/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doplňuje 
  

své usnesení č. 07238/RM1418/102 ze dne 12.09.2017, a to tak, že za text „...automatických 
pokladen” doplňuje text: 
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„silničního ostrůvku na příjezdové komunikaci” 

  
2) souhlasí 
  

s umístěním a realizací optického kabelového vedení, napájecího kabelového vedení 
pro parkovací zařízení a automatických pokladen, které budou umístěny na pozemku 
parc. č. 1960/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
v rámci stavby parkovacího systému označené jako „Parkoviště Galerie Plato”, jejímž 
investorem je: 

Ostravské komunikace, a.s. 
se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 25396544 

v rozsahu podle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 81 
Návrh na zám ěr města vyp ůjčit část pozemku v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 07596/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit část pozemku p. p. č. 813/45 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
339,5 m2 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 83 
Návrh na uzav ření Smlouvy o nájmu a Smlouvy o právu provést stavb u 
na pozemky v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07597/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně nájemce o uzavření nájemní smlouvy se společností 
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Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 2298/1 vodní plocha, koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava o výměře 97 m2, za účelem 
opravy mostu, na dobu určitou do 31.12.2019, za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok, 
tj. 4. 365,- Kč ročně, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně stavebníka o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemek parc. č. 2279 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, a to s níže uvedenými 
spoluvlastníky: 

xxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ing. xxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za účelem opravy mostu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

na straně stavebníka o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemek parc. č. 1711 
trvalý travní porost v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, a to s níže uvedenými spoluvlastníky: 

xxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx 
oba bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za účelem opravy mostu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 
  

záměr města pronajmout pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc. č. 116 
zahrada v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit    

  
 

RM_M 85 
Návrh na uzav ření dohody o zp ětvzetí výpov ědi a dohody o skon čení 
nájmu se spole čností AVAR PLUS, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07598/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít „Dohodu o zpětvzetí výpovědi a Dohodu o skončení 
nájmu” ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a dohody o úhradě 
za bezesmluvní užívání ev. č. 0097/2015/MJ ze dne 23.01.2015, jejímž předmětem je pronájem 
pozemku parc. č. 120, jehož součástí je budova č. p. 75 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, a to prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 297,6 m2 

se společností AVAR PLUS s.r.o., se sídlem U Rourovny 834/8, Svinov, 721 00 Ostrava, 
IČO 267 91 536,  která je nájemcem pozemku parc. č. 120, jehož součástí je budova č. p. 75 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 7 
Vystaven í objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP v četně 
zpracování plánu BOZP v rámci stavby „ Odkanal. ul. Šmilovského, 
Sládečkova, Pet řvaldská - oblast Slezská Ostrava, Michálkovice -
2. etapa“ 
  
Usnesení číslo: 07599/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP 
v rámci stavby „Odkanal. ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava, 
Michálkovice - 2. etapa“ v Ostravě – Slezské Ostravě a Michálkovicích zhotoviteli: 
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Ing. Pavel Himler 
Místo podnikání: Zátiší 754, 735 31 Bohumín - Skřečoň 
IČO: 64595218 

za cenu nejvýše přípustnou 156.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru investičního 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 13 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
„Rekonstrukce čerpací stanice Ú ČOV” 
  
Usnesení číslo: 07600/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2021/2016/OI/VZKÚ ze dne 21.07.2016 

na realizaci stavby Rekonstrukce čerpací stanice ÚČOV  se zhotovitelem 

STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., Milenov, č. p. 135, PSČ 753 61, 
IČO 48392570 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo z d ůvodu vzniku 
víceprací a mén ěprací v rámci stavby „Cyklotrasa P - průchodnost 
Starobní, Provaznická, Dr. Martínka” se spole čnosti OSTRAVSKÉ 
STAVBY a. s. 
  
Usnesení číslo: 07601/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1211/2017/OI/VZKÚ se zhotovitelem společností 
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OSTRAVSKÉ STAVBY a. s., se sídlem Karolíny Světlé 958/11, Ostrava, IČO: 64610225, 
z důvodu vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby „Cyklotrasa P – průchodnost Starobní, 
Provaznická, Dr. Martínka“, kterým se upravuje cena díla na částku 14 648 753,15 Kč vč. DPH 
a termín realizace se prodlužuje o 52 dnů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o z řízení věcného b řemene” a „ Smlouvy 
o zřízení služebností” v souvislosti se stavbami odboru  investi čního 
zahrnutými do kapitálového rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07602/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou „SSZ přechodu 
pro chodce č. 2061 Těšínská - u kostela” mezi povinným: 
Moravskoslezský kraj 
28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene  na části pozemku parc. č. 5596/1 v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Cyklistická trasa I, podél 
silnice Na Lukách”  mezi vlastníkem: 
Ing. xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 389 v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava,  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo z d ůvodu vzniku 
méněprací a víceprací v rámci stavby „Rekonstrukce ulic e Foerstrova” 
  
Usnesení číslo: 07603/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2829/2016/OI/VZKÚ se zhotovitelem JANKOSTAV 
s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 25855581, z důvodu vzniku 
méněprací a víceprací v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Foerstrova”, kterým se upravuje 
předmět a cena díla na částku 2.821.665,58 Kč s DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 21 
Návrh na uzav ření smluv a dodatk ů ke smlouvám o majetkovýc h 
právech k pozemk ům v souvislosti se stavbami uvedenými 
v kapitálovém rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07604/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04340/RM1418/64 
k usnesení č. 05432/RM1418/78 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu” 
v souvislosti se stavbou „Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice” mezi budoucím povinným 

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 70890021 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem jsou  práva, podle kterých bude umístěna a provedena stavba vodovodu 
na částech pozemků parc. č. 855/1, parc. č. 953/2, parc. č. 2064/2 a parc. č. 
2075/4 v kat. ú. Hrušov, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce VO oblast Garbova, Sněžná” mezi budoucím povinným 

RESIDOMO, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 05253268 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem jsou  práva, podle kterých bude umístěna a provedena stavba veřejného 
osvětlení na částech pozemků parc. č. 3180, parc. č. 3176/1, parc. č. 3172 a parc. č. 
3171 v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá II.etapa” mezi budoucím 
povinným  

xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem jsou  práva, podle kterých bude umístěna a provedena stavba kanalizace na částech 
pozemků parc. č. 1261/9 a parc. č. 1261/29 v kat. ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy 
č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

uzavřít „Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3212/2016/OI” ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou „Prodloužení sběrače B do Radvanic” 
mezi vlastníky 

xxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným  

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem jsou  práva, podle kterých bude umístěna a provedena stavba kanalizačního 
sběrače na části pozemku parc. č. 3384/3 v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy 
č. 8 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 
  

uzavřít „Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti 
se stavbou „Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi budoucím povinným 

Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27769143 

a budoucím oprávněným  

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem jsou  práva, podle kterých bude umístěna a provedena stavba kanalizačního 
sběrače na částech pozemků parc. č. 3351, parc. č. 3355, parc. č. 3281/1, parc. č. 3282/2 
v kat. ú. Slezská Ostrava a parc. č. 845/3, parc. č. 2072/1, parc. č. 2073/2 v kat. ú. 
Radvanice, vše obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

uzavřít „Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3213/2016/OI” ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou „Prodloužení sběrače B do Radvanic” 
mezi vlastníky 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a 

Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným  

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem jsou  práva, podle kterých bude umístěna a provedena stavba kanalizačního 
sběrače na částech pozemků parc. č. 3283/1 a parc. č. 3386 v kat. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti 
se stavbou „Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova, k.ú. Zábřeh, obec Ostrava” 
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 částech pozemků 
p. parc. č. 2993/2 a 2993/4 v kat. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy 
č. 17 předloženého materiálu 
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8) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova, k. ú. Zábřeh, obec Ostrava” mezi 
vlastníky 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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. 2990 v kat. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy 
č. 18 předloženého materiálu 

  
9) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 
„Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka” mezi budoucím vlastníkem 

Dopravním podnikem Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 61974757 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem jsou práva, podle kterých bude uzavřena smlouva o zřízení 
služebnosti k cyklostezce na části pozemku parc. č. 1435 v kat. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

  
10) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Petřkovice - Kanalizační stoka T, odkanalizování obce - část B - IV. a V. etapa” 
mezi vlastníkem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem jsou  práva, podle kterých bude uzavřena smlouva o zřízení 
služebnosti ke kanalizaci na části pozemku parc. č. 1727/2 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 
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RM_M 24 
„Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory a Hulváky, SO 06 
ul. Kollárova”, monitoring vlivu stavby na okolní o bjekty - vystavení 
objednávky 
  
Usnesení číslo: 07605/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na provedení monitoringu vlivu stavby „Rekonstrukce kanalizace 
Mariánské Hory a Hulváky, SO 06 ul. Kollárova” na okolní objekty dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 

firmě INSET s.r.o.,  IČO: 035 79 727 
Lucemburská 1170/7 
130 00  Praha 

za cenu nejvýše přípustnou 260.050,00 Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru investičního  
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 03.11.2017
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 30 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 3033/2016/OI/VZKÚ 
ze dne 13.12.2016 ke stavb ě „ Oprava deš ťové kanalizace v obci Plesná” 
v k. ú. Stará Plesná 
  
Usnesení číslo: 07606/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3033/2016/OI/VZKÚ ze dne 13.12.2016 mezi 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30, Ostrava, IČO: 00845451, 
a společností AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední 
Suchá, IČO: 47676175, na realizaci díla „Oprava dešťové kanalizace v obci Plesná” dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 31 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 2243/2017/OI/VZKÚ 
ze dne 13.07.2017 ke stavb ě „ Odvodn ění pozemku cvi čné louky 
pro hasi če ve volno časovém centru v Ostrav ě Proskovicích” v k. ú. 
Proskovice 
  
Usnesení číslo: 07607/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2243/2017/OI/VZKÚ ze dne 13.07.2017 mezi 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30, Ostrava, IČO 00845451,
a společností Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek -
Místek, IČO 45193118, na realizaci díla „Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče 
ve volnočasovém centru v Ostravě - Proskovicích” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 33 
Návrh na uzav ření smluv o realizaci p řekládky sítí elektronických 
komunikací v souvislosti se stavbami odboru investi čního, zahrnutými 
do kapitálového rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07608/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
č. VPI/MS/2016/00136 v rámci realizace stavby ORG 4328 Doplnění veřejného osvětlení 
Podsedliště se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, IČO: 04084063 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
č. VPI/MS/2017/00168 v rámci realizace stavby ORG 3163 Komunikace U cementárny 
se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 
PRAHA 3 – Žižkov, IČ: 04084063 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_VZ 1 
Náhradní výsadba d řevin 
  
Usnesení číslo: 07609/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na provedení náhradní 
výsadby jako kompenzaci ekologické újmy za vykácené dřeviny mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, a zhotovitelem: 

Ing. Ivan Tachezy  - zahradní architektura, Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava 

IČO: 12126365 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 2 
Návrh na zad ání veřejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
o dílo a smlouvy p říkazní na zpracování projektových dokumentací 
a výkon autorského dozoru pro stavbu „ Rušení vodovodního řadu 
DN 100 ul. Bohumínská, p řepojení p řípojek” v Ostrav ě - Muglinov ě 
  
Usnesení číslo: 07610/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a projektové 
dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace 
pro provádění stavby „Rušení vodovodního řadu DN 100 ul. Bohumínská, přepojení přípojek” 
v Ostravě - Muglinově, včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebních 
povolení, plánu BOZP a výkonu autorského dozoru po dobu realizace této stavby, 
se zhotovitelem: 

Ing. Renata Fuková 
místo podnikání: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 
IČO: 15497551 

za cenu nejvýše přípustnou 233.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Oprava vodovodu ul. U K říže” po ř. č. 206/2017 
  
Usnesení číslo: 07611/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava vodovodu ul. U Kříže” v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

TALPA - RPF, s.r.o. 
se sídlem: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky 
IČO: 64615391 

za cenu nejvýše přípustnou 2.283.347,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Hájkova”, po ř.č. 203/2017 
  
Usnesení číslo: 07612/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava vodovodu ul. Hájkova” v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností: 

STASPO, spol. s r.o. 
se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice 
IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou  1 027 668,07 Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Blok Nové Lauby (DÚR+I Č)”, po ř. č. 165/2017 
  
Usnesení číslo: 07613/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. výkonu inženýrské činnosti 
pro získání pravomocného územního rozhodnutí pro zástavbu proluky na p. č. 160, v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, tzv. „Nové Lauby”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností: 

znamení čtyř - architekti s.r.o. 
se sídlem: U Půjčovny 968/5, 110 00 Praha 1 
IČO: 25794591 

za cenu nejvýše přípustnou 1.840.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 8 
ZOO Ostrava - voliéra pro kondora - TDS + BOZP 
  
Usnesení číslo: 07614/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
výkon technického dozoru a koordinátora BOZP po dobu realizace stavby  „ZOO Ostrava -
voliéra kondora královského” mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 729 30 
Ostrava, IČ: 00845451, a zhotovitelem: 

Ing. Martin Prokop, Vratimovská 553, 739 34 Václavovice 
IČO: 73204994 

za cenu nejvýše přípustnou: 282.000,- Kč.bez DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce násosek D ůlňák - Les”, po ř. č. 205/2017 
  
Usnesení číslo: 07615/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
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 realizaci stavby 
„Rekonstrukce násosek Důlňák - Les” v k. ú. Vratimov dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové:  
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK, a.s. 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK, a.s. 
3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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4) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 10 
Divadlo loutek Ostrava - p řístavba výtahu 
  
Usnesení číslo: 07616/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, pro provedení stavby, výkon 
inženýrské činnosti pro zajištění příslušných povolení a výkon autorského dozoru po dobu 
realizace „Přístavby výtahu k pavilonu C pro potřeby Divadla loutek Ostrava, p. o.” mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
a zhotovitelem: 

Ing. Jan Havlíček, Na Františkově 2020/12, 710 00 Ostrava 
IČO: 48424641 

za cenu nejvýše přípustnou: 190.400,- Kč. bez DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 14 
Veřejná zakázka „Tramvajová zastávka D ůl Odra - PD+AD+IČ”, 
poř. č. 183/2017 
  
Usnesení číslo: 07617/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na vypracování projektových dokumentací a výkon 
inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu realizace stavby „Rekonstrukce tramvajové 
zastávky Důl Odra“ v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 
se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 
IČO: 45797170 

za cenu nejvýše přípustnou 1.489.912,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 17 
Veřejná zakázka „ Vícepodlažní parkování u ZOO (DÚR+I Č)”, 
poř. č. 210/2017 
  
Usnesení číslo: 07618/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace pro územní řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu 
pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu „Vícepodlažní parkování u ZOO“ 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

MARPO s.r.o. 
se sídlem: 28. října 66/201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 41033078  

za cenu nejvýše přípustnou 850.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 22 
Veřejná zakázka „K řižovatka ul. Plze ňská – napojení areálu st řelnice 
(DÚR+IČ)”, po ř. č. 222/2017 
  
Usnesení číslo: 07619/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace pro územní řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu 
pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu „Křižovatka ul. Plzeňská –
napojení areálu střelnice“ v k. ú. Mariánské Hory a Hulváky, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 42767377  

za cenu nejvýše přípustnou 835.200,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 26 
Veřejná zakázka „ Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP”, 
poř. č. 208/2017 
  
Usnesení číslo: 07620/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
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 realizaci stavby „Cyklistické 
propojení ul. 17. listopadu, VTP”, k. ú. Poruba a k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, v rozsahu 
dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 
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náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Mgr. Adam Pavlas - odbor strategického rozvoje 

  
3) jmenuje 
  hodnotící komisi ve složení 

členové: 
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Libor Folwarczny, Ph. D. - člen RM 
3. Mgr. Adam Pavlas - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
4) schvaluje 
  

účast zástupce Centra pro regionální rozvoj České republiky jako pozorovatele (bez práva 
hlasu) na kterémkoliv jednání v rámci řízení k veřejné zakázce „Cyklistické propojení 
ul. 17. listopadu, VTP” 

  
5) ukládá 
  vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
6) zmocňuje 
  vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 84/110 
  

RM_VZ 27 
Veřejná zakázka „Cyklostezka Nová Ves - vodárna - 1. etapa”, 
poř. č. 207/2017 
  
Usnesení číslo: 07621/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
05 

  
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 realizaci stavby 
„Cyklostezka Nová Ves - vodárna - 1. etapa”, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava, dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 
členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Mgr. Adam Pavlas - odbor strategického rozvoje 

  
3) jmenuje 
  hodnotící komisi ve složení 

členové: 
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Mgr. Adam Pavlas - odbor strategického rozvoje 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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4) schvaluje 
  

účast zástupce Centra pro regionální rozvoj České republiky jako pozorovatele (bez práva 
hlasu) na kterémkoliv jednání v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce „Cyklostezka 
Nová Ves - vodárna - 1. etapa” 

  
5) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
6) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_MZP 4 
Návrh na úpravu platu ředitel e Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 07622/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

plat ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 
řízené statutárním městem Ostrava s účinností od 01.11.2017 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
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RM_M 75 
Informace o reorganizaci činností obchodní spole čnosti Ostravské 
městské lesy a zele ň, s.r.o., a ekonomickém výhledu spole čnosti 
na roky 2019 a 2020 
  
Usnesení číslo: 07623/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 07473/RM1418/106 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o schválené reorganizaci  činností obchodní společnosti Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o., včetně ekonomického výhledu společnosti na roky 2019 a 2020 

  
 

RM_M 22 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví 
Zoologické zahrady Ostrava, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 07624/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím každého 
z jednotlivých darů dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu do vlastnictví 
Zoologické zahrady Ostrava,  příspěvkové  organizace  se sídlem Michálkovická 197, 710 00 
Slezská  Ostrava,   IČO: 00373249 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 15.11.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 23 
Návrh Plánu odpadového hospodá řství statutárního m ěsta Ostravy 
pro období let 2017 – 2021 
  
Usnesení číslo: 07625/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 03123/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit návrh Plánu odpadového hospodářství statutárního města Ostravy pro období let 2017 
- 2021 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města návrh Plánu odpadového hospodářství statutárního města 
Ostravy pro období let 2017 - 2021 ke schválení dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 15.11.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 52 
Žádost m ěstského obvodu Ostrava- Jih o prodloužení termínu realizace 
projektu „P řírodov ědná učebna v p řírodě na Srbské” 
  
Usnesení číslo: 07626/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o změně termínu ukončení realizace projektu městského obvodu Ostrava-Jih  „Přírodovědná 
učebna v přírodě na Srbské”, financovaného z Fondu životního prostředí města 
Ostravy, z 31.12.2017 na 31.12.2018 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 
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2) ukládá 
  

vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 
předložit radě města rozpočtové opatření ke schválení dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.01.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 53 
Poskytnutí ú čelové neinvesti ční dot ace z Fondu životního prost ředí 
města Ostravy na údržbu a opravy objekt ů využívaných v souvislosti 
se záchranou voln ě žijících handicapovaných živo čichů v areálu 
záchranné stanice v Bartošovicích 
  
Usnesení číslo: 07627/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 03117/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 
Ostravy ve výši 128.250 Kč právnické osobě: ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901,
se sídlem č. p. 146, 742 54 Bartošovice na údržbu a opravy objektů využívaných v souvislosti 
se záchranou volně žijících handicapovaných živočichů v areálu záchranné stanice 
v Bartošovicích dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního 
prostředí města Ostravy s tímto subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují daňové příjmy 
pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 .................... o 129 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery spolkům 
§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ........... o 129 tis. Kč 
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3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 15.11.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 54 
Poskytnutí ú čelových neinvesti čních transfer ů z Fondu životního 
prost ředí města Ostravy na realizaci projekt ů „IZOLA ČNÍ ZELEŇ -
Polanka nad Odrou” (MOb Polanka nad Odrou) a „ Extenzivní kvetoucí 
záhony na ul. Mlýnská” (Mob Moravská Ostrava a P řívoz) 
  
Usnesení číslo: 07628/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Polanka nad Odrou ve výši 53,64 % z celkových nákladů na realizaci 
projektu „IZOLAČNÍ ZELEŇ - Polanka nad Odrou”, maximálně však 2.000.000 Kč 
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 60 % z celkových nákladů na realizaci 
projektu „Extenzivní kvetoucí záhony na ul. Mlýnská”, maximálně však 177.106,80 Kč 
dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 520 .................. o 2 000 tis. Kč 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 ..................... o 178 tis. Kč 
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- zvyšují se daňové příjmy 
pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 ……………….…….....…. o 2 178 tis. Kč 

u městského obvodu Polanka nad Odrou: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 520 ................................ o 2 000 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 
§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ................................................... o 2 000 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 ................................... o 178 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 
§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ...................................................... o 178 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 59 
Adapta ční strategie statutárního m ěsta Ostravy na dopady a rizika 
vyplývající ze zm ěny klimatu 
  
Usnesení číslo: 07629/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 05143/RM1418/74 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

Adaptační strategii statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu 
dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu  
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2) žádá 
  

jednotlivé městské obvody, 
aby se seznámily s Adaptační strategii statutárního města Ostravy na dopady a rizika 
vyplývající ze změny klimatu 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit k projednání zastupitelstvu města nejpozději do 31.12.2018 Adaptační strategii 
statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.12.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 49 
Výpov ěď smlouvy o dodávce a využívání progr amového systému 
Ovzduší spole čnosti Kvasar, spol s r.o. 
  
Usnesení číslo: 07630/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o podání výpovědi Smlouvy o dodávce a využívání programového systému „Ovzduší” 
č. 0619/2003/MIS  uzavřené se společností Kvasar, spol s r.o. se sídlem K Pasekám 3679, 
760 01 Zlín, IČO 00569135, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 15 
Objednávka technické podpory 200 licencí FourJSGene ro 
od spole čnosti VERA, spol. s r. o. 
  
Usnesení číslo: 07631/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření objednávky technické podpory 200 licencí FourJSGenero na období od 01.01.2018 
do 31.12.2018 za celkovou cenu 216 000,- Kč bez DPH od společnosti VERA, spol. s r. o., 
IČO: 62587978, se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha, dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 
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RM_VZ 16 
VZMR Obnova tiskových za řízení - uzavření kupní smlouvy se spol. 
Vidaron a.s. 
  
Usnesení číslo: 07632/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností Vidaron a.s. 
se sídlem Karviná - Hranice, Rudé armády 651/19a, PSČ 733 01, IČO: 28633652, ve výši 
206.400,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 23 
Uzavření smlouvy na nákup 70 ks PC se spol. Vidaron a.s.  
  
Usnesení číslo: 07633/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností Vidaron a.s. 
se sídlem Karviná - Hranice, Rudé armády 651/19a, PSČ 733 01 , IČO: 28633652, ve výši 653 
800,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 24 
VZMR Dodávka a implementace za řízení pro inovaci vyvolávacího 
systému SMO 
  
Usnesení číslo: 07634/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na dodávku a instalaci 
technologického zařízení se spol. Kadlec - elektronika, s.r.o. se sídlem: Brno - Slatina, 
Hviezdoslavova 1335/55e, PSČ 62700, IČO: 25518402, za cenu 461.600,- Kč bez DPH 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 25 
VZMR Licence Eset 
  
Usnesení číslo: 07635/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Licenční smlouvy a smlouvy příkazní 
se spol. XEVOS Solutions s.r.o. se sídlem Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava IČO: 27831345, za cenu nejvýše přípustnou 418 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 71 
Úprava rozpo čtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 07636/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Ostrava-Jih (1 658 732,--Kč), 
Vítkovice (29 822,26 Kč), Mariánské Hory a Hulváky (500 000,-- Kč)  v rámci projektu 
„Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” 

b) o změně účelu použití části dotace ve výši 634 tis. Kč schválené městskému obvodu Plesná 
na akci „Rekonstrukce Domu smutku v Ostravě-Plesné” na opravu sociálního zázemí 
Domu smutku, opravy přilehlého schodiště a chodníků v ploše cca 361 m2 

c) změně použití části účelového příspěvku ve výši 179 tis. Kč schváleného na realizaci
projektu/akce „Doplnění chlazení v prostoru kuchyně” s časovou použitelností 
od 01.07.2017 do 31.12.2017 a jeho použití na akci „Doplnění klimatizace prostoru 
prádelny” 

  
2) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele 

− snížení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Národní divadlo moravskoslezské 
o 85 tis. Kč 

− zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Středisko volného času Zábřeh 
o 59 tis. Kč 
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− zvýšení investičního příspěvku příspěvkové 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 291 tis. Kč, 
účelově určený na realizaci projektu/akce klimatizace v prostoru prádelny s časovou 
použitelností od 1.11.2017 do 31.3.2018 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

− nedaňové příjmy 
na § 2141, pol. 2324, ORJ 300 o 1 579 tis. Kč (C.11.) 

− ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 
(A.1.) na ORJ 120, pol. 4116, org. 86000000, ÚZ 109517018 o 628 tis. Kč 
                                                                          ÚZ 109117017 o 110 tis. Kč 
(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 141 tis. Kč 
                                                ÚZ 104113013 o 17 tis. Kč 
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 66 tis. Kč (A.4.) 
(A.6.) na pol. 4116, ORJ 120, org. 100000000, ÚZ 103533063 o 3 735 tis. Kč 
                                                                           ÚZ 103133063 o 440 tis. Kč 

− ostatní investiční transfery přijaté ze SR 
na pol. 4216, ÚZ 29516 o 380 tis. Kč (A.5.) 
(A.6.) na pol. 4216, ORJ 120, org. 100000000, ÚZ 103533982 o 239 tis. Kč 
                                                    ÚZ 103133982 o 29 tis. Kč                                                   

− neinvestiční transfery přijaté od krajů 
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13305 o 40 842 tis. Kč (A.2.) 

− převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 618 o 1 138 tis. Kč (E.1.) 

− běžné výdaje 
(A.1.) na ORJ 135, § 6171, org. 86000000, ÚZ 109517018, pol. 5011 o 468 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 117 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 43 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 109117017, pol. 5011 o 82 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 21 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 7 tis. Kč 
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(C.2.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5132, org. 4271 o 45 tis. Kč 
                                            pol. 5154, org. 4271 o 50 tis. Kč 
                               § 3745, pol. 5169 o 648 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 5132, org. 6000 o 8 tis. Kč  
na § 6171, pol. 5169, ORJ 132, org. 8940 o 5 078 tis. Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5031 o 89 tis. Kč 
                               § 6211, pol. 5011 o 72 tis. Kč 
                               § 1014, pol. 5038 o 1 tis. Kč 
                               § 6211, pol. 5038 o 2 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 5021 o 141 tis. Kč 
                                            pol. 5024 o 229 tis. Kč 
                                            pol. 5038 o 215 tis. Kč  
na § 5311, pol. 5499, ORJ 272, org. 8936 o 2 090 tis. Kč (C.5.) 
na § 3319, pol. 5166, ORJ 160 o 85 tis. Kč (C.10.) 
(C.11.) na ORJ 300, § 2141, pol. 5164, org. 60 o 987 tis. Kč 
                                              pol. 5169, org. 60 o 592 tis. Kč 
(C.12.) na ORJ 140, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 5175 o 85 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 103133063, pol. 5175 o 10 tis. Kč                   
                                                                        ÚZ 103107606, pol. 5175 o 5 tis. Kč 
                 ORJ 135, § 3299, org.92000000, ÚZ 103533063, pol. 5038 o 30 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 103133063, pol. 5038 o 4 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 103107606, pol. 5038 o 2 tis. Kč  
                 ORJ 130, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5162 o 8 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 103133063, pol. 5162 o 1 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 103107606, pol. 5162 o 1 tis. Kč   
(B.1.) na ORJ 135, § 3299, org. 100000000, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 204 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 51 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 19 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5038 o 1 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5424 o 9 tis. Kč  
                                                                       ÚZ 103133063, pol. 5011 o 24 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 6 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 3 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5038 o 1 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5424 o 1 tis. Kč  
                                                                       ÚZ 103107609, pol. 5011 o 12 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 3 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 2 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5038 o 1 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5424 o 1 tis. Kč 
               ORJ 135, § 3299, org. 100000001, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 33 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 11 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 4 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5424 o 17 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 103133063, pol. 5011 o 4 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5031 o 2 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5032 o 1 tis. Kč  
                                                                                                  pol. 5424 o 2 tis. Kč  
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                                                                        ÚZ 103107609, pol. 5011 o 2 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5031 o 1 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5032 o 1 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5424 o 1 tis. Kč 
               ORJ 130, § 3299, org. 100000001, ÚZ 103533063, pol. 5162 o 2 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 103133063, pol. 5162 o 1 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 103107609, pol. 5162 o 1 tis. Kč  
(C.13.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5175, org. 85000001, ÚZ 103533063 o 26 tis. Kč          
                                                                                        ÚZ 103133063 o 3 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 103103639 o 2 tis. Kč 
(C.14.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139 o 7 tis. Kč 
                                              pol. 5164 o 13 tis. Kč 
                                              pol. 5167 o 78 tis. Kč 
                                              pol. 5175 o 30 tis. Kč    
na § 3799, pol. 5169, ORJ 300 o 32 tis. Kč (C.16.) 
na § 4339, pol. 5169, ORJ 180, ÚZ 7200 o 18 tis.Kč (C.18.)  
(C.19.) na ORJ 135, § 6171, org. 106000000, ÚZ 111500000, pol. 5011 o 19 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5031 o 5 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5032 o 2 tis. Kč 
                                                                         ÚZ 111100000, pol. 5011 o 4 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5031 o 1 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5032 o 1 tis. Kč   

− kapitálové výdaje 
(A.5.) na ORJ 190, § 1036, pol. 6119, ÚZ 29516 o 380 tis. Kč 
               ORJ 230, 6409, pol. 6909 o 380 tis. Kč 
(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3229 o 100 tis. Kč  
                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4323 o 1 646 tis. Kč 
                                            pol. 6121, org. 4328 o 25 tis. Kč 
                                                             org. 4326 o 12 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, org. 4319 o 133 tis. Kč 
                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 4319 o 110 tis. Kč 
                                                                         org. 4306 o 436 tis. Kč 
                                            pol. 6121, org. 4306 o 320 tis. Kč   
                               § 3741, pol. 6121, ÚZ 95, org. 5014 o 2 646 tis. Kč 
                                            pol. 6121, org. 5014 o 2 100 tis. Kč   
                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3102 o 1 889 tis. Kč 
                                            pol. 6121, org. 3102 o 653 tis. Kč 
               ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 3200 o 18 tis. Kč 
na § 3524, pol. 6121, ORJ 300, ÚZ 3636, org. 6215 o 20 tis. Kč (C.6.)     
na § 4333, pol. 6121, ORJ 136 o 639 tis. Kč (C.7.)   
na § 2219, pol. 6121, ORJ 136 o 185 tis. Kč (C.9.)  
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− neinvestiční transfery                         
(A.2.) na ORJ 180, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34, § 4350 o 1 003 tis. Kč 
                                                                               § 4357 o 3 573 tis. Kč 
                                                                  org. 35, § 4350 o 2 250 tis. Kč 
                                                                               § 4357 o 984 tis. Kč 
                                                                  org. 36, § 4350 o 1 921 tis. Kč 
                                                                  org. 37, § 4350 o 3 540 tis. Kč 
                                                                               § 4357 o 705 tis. Kč 
                                                                  org. 38, § 4350 o 4 750 tis. Kč 
                                                                                § 4357 o 1 450 tis. Kč 
                                                                  org. 39, § 4357 o 1 111 tis. Kč 
                                                                  org. 40, § 4350 o 4348 tis. Kč 
                                                      
                                                                              § 4357 o 1 371 tis. Kč 
                                                                  org. 41, § 4350 o 2 635 tis. Kč 
                                                                  org. 43, § 4354 o 1 448 tis. Kč 
                                                                               § 4357 o 8 566 tis. Kč   
               ORJ 170, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241, § 4358 o 753 tis. Kč 
                                                                                   § 3539 o 434 tis. Kč   
(A.3.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, org. 43, ÚZ 104513013 o 141 tis. Kč 
                                                                          ÚZ 104113013 o 17 tis.Kč 
na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 66 tis. Kč (A.4.) 
(B.1.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5331, org. 100000000, ÚZ 103533063 o 2 089 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 103133063 o 248 tis. Kč 
                                                             org. 82, ÚZ 103533063 o 52 tis. Kč 
                                                                          ÚZ 103133063 o 7 tis. Kč  
na § 3299, pol. 5331, ORJ 140 o 170 tis. Kč (C.14.) 
na § 4377, pol. 5323, ORJ 180, ÚZ 30 o 1 tis. Kč 

− investiční transfery 
(B.1.) na ORJ 140, § 3299, pol. 6351, org. 100000000, ÚZ 103533982 o 239 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 103133982 o 29 tis. Kč 
(C.15.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, org. 34 o 116 tis. Kč 
                                 § 4357, pol. 6351, org. 34 o 175 tis. Kč 
na § 3322, pol. 6323, ORJ 221 o 300 tis. Kč (C.17.) 

− převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
(C.8.) na ORJ 180, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 504 o 1 659 tis. Kč 
                                                                             org. 510 o 500 tis. Kč 
                                                                             org. 507 o 30 tis. Kč 
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z v y š u j e  

− rozpočtová rezerva města 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 138 tis. Kč (E.1.) 

− účelová rezerva odboru školství a sportu 
(B.1.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5901, org. 100000000, ÚZ 103533063 o 1 243 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 103133063 o 140 tis. Kč 

s n i ž u j í 

− běžné výdaje 
(C.2.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5171, org. 4271 o 349 tis. Kč 
                               § 3745, pol. 5169, ÚZ 3745 o 151 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 5171 o 53 tis. Kč 
                               § 6211, pol. 5153 o 198 tis. Kč  
na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7608 o 2 189 tis. Kč (C.8.) 
(C.3.) na ORJ 132, § 6171, pol. 5131, org. 8942 o 5 tis. Kč 
                                            pol. 5169, org. 8939 o 230 tis. Kč 
                                                             org. 8942 o 10 tis. Kč 
                                            pol. 5194, org. 8943 o 280 tis. Kč 
                                            pol. 5499, org. 8933 o 550 tis. Kč 
                                                             org. 8935 o 980 tis. Kč 
                                                             org. 8939 o 740 tis. Kč 
                                                             org. 8940 o 1 900 tis. Kč 
                                                             org. 8943 o 378 tis. Kč 
                                            pol. 5909 o 5 tis. Kč   
na § 6171, pol. 5011, ORJ 135 o 749 tis. Kč (C.4.) 
(C.5.) na ORJ 272, § 5311, pol. 5499, org. 8944 o 72 tis. Kč 
                                            pol. 5169, org. 8940 o 68 tis. Kč 
                                            pol. 5139, org. 8937 o 330 tis. Kč 
                                            pol. 5499, org. 8939 o 1 080 tis. Kč 
                                                             org. 8934 o 50 tis. Kč 
                                            pol. 5131, org. 8941 o 100 tis. Kč 
                                            pol. 5499, org. 8943 o 390 tis. Kč    
(C.9.) na ORJ 136, § 5311, pol. 5169 o 131 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 5171 o 54 tis. Kč  
(C.13.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5167, org. 85000001, ÚZ 103533063 o 26 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 103133063 o 3 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 103103639 o 2 tis. Kč  
(C.14.) na ORJ 140, § 3211, pol. 5169 o 2 tis. Kč 
                                 § 3299, pol. 5169 o 288 tis. Kč 
(C.18.) na ORJ 180, § 4339, ÚZ 7200, pol. 5021 o 11 tis. Kč 
                                                              pol. 5139 o 3 tis. Kč 
                                                              pol. 5164 o 4 tis. Kč 
                                  § 6171, pol. 5192 o 1 tis. Kč 
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− kapitálové výdaje 
na § 1036, pol. 6119, ORJ 190 o 380 tis. Kč (A.5.) 
(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909 o 100 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3106 o 1 646 tis. Kč 
                                            pol. 6121, org. 3180 o 37 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3200 o 18 tis. Kč 
                                            pol. 6121, org. 3203 o 110 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4315 o 110 tis. Kč 
                                            pol. 6121, org. 4324 o 23 tis. Kč 
                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 4316 o 98 tis. Kč 
                                                                         org. 4305 o 338 tis. Kč 
                                            pol. 6121, org. 4317 o 320 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6022 o 800 tis. Kč 
                               § 3529, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6043 o 500 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 6121, org. 6026 o 500 tis. Kč 
                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 6027 o 500 tis. Kč 
                                            pol. 6121, org. 6047 o 500 tis. Kč 
                                                             org. 6051 o 500 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8193 o 600 tis. Kč 
                                            pol. 6121, org. 8206 o 600 tis.Kč 
                               § 5311, pol. 6121, ÚZ 95 o 246 tis. Kč  
                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3111 o 262 tis. Kč 
                                                                         org. 3138 o 300 tis. Kč 
                                                                         org. 3184 o 827 tis. Kč 
                                                                         org. 8142 o 500 tis. Kč 
                                             pol. 6121, org. 3213 o 653 tis. Kč  
na § 5311, pol. 6121, ORJ 136 o 639 tis. Kč (C.7.) 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 291 tis. Kč (C.15.) 

− investiční transfery 
na § 3311, pol. 6351, ORJ 160, ÚZ 1080, org. 4234 o 85 tis. Kč (C.10.) 
na § 3322, pol. 6341, ZJ 026, ORJ 221 o 300 tis. Kč (C.17.) 

s n i ž u j e  

− účelová rezerva odboru školství a sportu 
na § 3299, pol. 5901, org. 92000000 o 146 tis. Kč (C.12.) 
                                   org. 100000000 o 25 tis. Kč (B.1.)  
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, ÚZ 7113 o 8 tis. Kč (C.14.) 

− účelová rezerva odboru strategického rozvoje 
na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 20 tis. Kč (C.6.) 
                                                                  o 32 tis. Kč (C.16.) 
                                                                  o 32 tis. Kč (C.19.) 
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Městský obvod Ostrava-Jih (C.8.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 504 o 1 659 tis. Kč 
− zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 1 659 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a  Hulváky (C.8.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 510 o 500 tis. Kč 
− zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 500 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.8.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 507 o 30 tis. Kč 
− zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 30 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 72 
Úspory - rozpo čtové opat ření 
  
Usnesení číslo: 07637/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit 

a) rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
b) úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Národní divadlo moravskoslezské o 72 tis. Kč 
Ostravské muzeum o 32 tis. Kč 
Středisko volného času Korunka o 10 tis. Kč 
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2) ukládá 
  

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 2 
Výjimka z Generelu ve řejného osv ětlení m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07638/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost o projednání výjimky z Generelu veřejného osvětlení statutárního města Ostravy 

  
2) souhlasí 
  

s udělením výjimky z Generelu veřejného osvětlení statutárního města Ostravy dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 10.11.2017
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 3 
Plán zimní údržby místních komunikací na období od 01.11.2017 
do 31.03.2018, zpracovaný Ostravskými komunikacemi, a.  s., 
a připravenost Dopravního podniku Ostrava, a. s., na zi mní období 
v roce 2017/2018 
  
Usnesení číslo: 07639/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Plán zimní údržby místních komunikací na období od 01.11.2017 do 31.03.2018 zpracovaný 
Ostravskými komunikacemi, a. s., včetně operačního štábu zimní údržby a připravenost 
Dopravního podniku Ostrava, a. s., na zimní období 2017/2018 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 102/110 
  

RM_M 29 
Projednání zm ěny p řílohy č. 1 Smlouvy o zajišt ění dopravní obslužnosti 
na území Moravskoslezského kraje ve řejnou linkovou dopravou - oblast 
Vítkovsko, kdy o uzav ření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo m ěsta sv ým 
usnesením č. 1879/ZM1418/28 ze dne 20.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07640/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 03103/17 
  
Rada města 
  
1) mění 
  

bod 2) svého usnesení č. 07131/RM1418/100 ze dne 29.08.2017, kterým doporučila 
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území 
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko, Vítkovsko, 
Bílovecko, Hlučínsko, mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, a to tak, 
že příloha č. 2 usnesení rady města se nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, která tvoří 
přílohu č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

změnit bod 2) svého usnesení č. 1879/ZM1418/28 ze dne 20.09.2017, kterým zastupitelstvo 
města rozhodlo o uzavření smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území 
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko, Vítkovsko, 
Bílovecko, Hlučínsko, mezi statutárním města Ostrava a Moravskoslezským krajem, a to tak, 
že příloha č. 2 usnesení zastupitelstva města se nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, 
která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 103/110 
  

RM_M 32 
Nařízení města č. 19/2017, kterým se pro ú čely organizování dopravy 
vymezují na území m ěsta oblasti s placeným stáním 
  
Usnesení číslo: 07641/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  Nařízení města č. 19/2017, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území 

města oblasti s placeným stáním 

  
2) stanovuje 
  

že spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, podepíše nařízení města uvedené
v bodě 1) tohoto usnesení radní pro dopravu JUDr. Lukáš Semerák 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 10.11.2017
 vedoucí odboru dopravy 
 

 
RM_M 15 
Návrh na naložení s neupot řebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07642/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání  Magistrátu  města 
Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidaci 

  
2) jmenuje 
  

likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle „Směrnice 2/2007 
pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 
předseda: 
Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 
Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 
Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 
Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 
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RM_M 11 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích stroj ů 
  
Usnesení číslo: 07643/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 
PSČ 110 00, IČO: 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen 
za poštovní služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

a) ve výši 500.000,- Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v. č. 910769, 
umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

b) ve výši 500.000,- Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v. č. 910365, 
umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

  
 

RM_M 73 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo 
č. 2651/2017/HS/VZKÚ na realizaci zakázky malého roz sahu „ Oprava 
terasy pevnostní budovy Slezskoostravského hradu” v e Slezské 
Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 07644/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2651/2017/HS/VZKÚ ze dne 05.09.2017 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, 
a společností Intoza s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava, IČO: 25873261, na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava terasy pevnostní budovy 
Slezskoostravského hradu” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 74 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrá lních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí  
  
Usnesení číslo: 07645/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek 
parc. č. 4155/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava) 
s umístěním a realizací stavby „Rodinné domy Ostrava Radvanice“ na pozemku parc. 
č. 4161 - zahrada v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro žadatele stavby: Ing. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci investora 
stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 3076/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Svinov, obec Ostrava) s umístěním 
a realizací stavby „Kanalizační přípojka pro objekt č. p. 113/16 v ulici Nad Porubkou 
v Ostravě - Svinově” na pozemku parc. č. 516 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava, pro žadatele stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na základě plné moci investora stavby: GROS HYDROSERVIS s.r.o., Horní 685/18, 747 
14  Ludgeřovice, IČO: 26856379, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 1392/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava a pozemek parc. č. 3818/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Přístavba garážového stání a skladu 
nářadí ze severní strany rodinného domu” na pozemku parc. č. 916 - zahrada v k. ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava, pro žadatele a investora 
stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.11.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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3) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.11.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 12 
Úprava náspu propustku na lesní komunikaci v Ostrav ě-Hošťálkovicích  
  
Usnesení číslo: 07646/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě EKOAQUA ochrana vod, spol. s r.o., 
Samaritánská 798/8, 700 30, Ostrava-Zábřeh, IČO: 25853899 na úpravu náspu propustku 
na lesní cestě v Ostravě Hošťálkovicích, pozemek. parc. č. 1559 - ostatní komunikace v k. ú. 
Hošťálkovice, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 152 342,40 Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 08.11.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 21 
Veřejná zakázka „Nákup automobil ů II.”, po ř. č. 219/2017 
  
Usnesení číslo: 07647/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku 15 ks nových vozidel v rámci 
projektu „Ostravou na alternativní pohon” na obnovu vozového parku Městské policie Ostrava 
a Magistrátu města Ostravy v rozsahu dle předloženého materiálu 
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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. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 
4. Mgr. Zdeněk Harazim - Městská policie Ostrava 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Martin Plachta - odbor hospodářské správy 
4. Mgr. Richard Váňa - Městská policie Ostrava 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 
2. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 
3. Mgr. Zdeněk Harazim - Městská policie Ostrava 
4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 
5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
6. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Martin Plachta - odbor hospodářské správy 
3. Mgr. Richard Váňa - Městská policie Ostrava 
4. Ing. Šárka Pohlová - odbor strategického rozvoje 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
6. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2018
 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 smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 16 
Volba p řísedících Okresního soudu v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 07648/RM1418/107 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 03119/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na zvolení 

1. paní xxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženou 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

 
2. paní xxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

3. paní xxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

4. paní xxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

6. paní Bc. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženou paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

7. paní xxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženou 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
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8. paní xxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženou 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

9. paní xxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženou 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

10. pana Bc. xxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženého 
panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL), 
 

11. paní xxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženou paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 
 

12. paní xxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženou 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

13. pana JUDr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), 
 

14. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženou 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

15. paní xxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženou 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

16. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 
 

17. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženou panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL), 
 

18. pana xxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 
 

19. pana xxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

20. paní xxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

21. paní xxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženou paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 
 

22. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženou panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí Ostravak), 
 

23. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
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24. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 
 

25. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženou 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

26. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženou 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011) 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 15.11.2017
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
 
 


