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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 16.01.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

08163/RM1418/114 RM_M 0 Schvaluje program 114. schůze rady města konané 

dne 16.01.2018 

35 

08164/RM1418/114 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

08165/RM1418/114 RM_M 49 Uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí 

nadační podpory na před-realizační přípravu 

projektu Zámecký park 

50 

08166/RM1418/114 RM_M 51 Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu pro projekt 

„Energetické úspory bytových domů ulice 

Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“ 

50 

08167/RM1418/114 RM_M 52 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí pro projekt “Sídelní zeleň - 

Fryštátská v k.ú. Radvanice” 

50 

08168/RM1418/114 RM_M 53 Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu pro projekt 

„Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice               

na ul. Těšínská 41 v Ostravě – Radvanicích“ 

50 

08169/RM1418/114 RM_MZP 1 Informace odboru interního auditu a kontroly 

Magistrátu města Ostravy o výsledcích finančních 

kontrol za rok 2017 

02 

08170/RM1418/114 RM_MZP 2 Roční zpráva o výsledcích interního auditu 

Magistrátu města Ostravy za rok 2017 

02 

08171/RM1418/114 RM_M 37 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, 

do Řecka (Atény) ve dnech 25.-28.02.2018 

01 

08172/RM1418/114 RM_M 40 Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, 

do Francie (Cannes) ve dnech 12.-15.03.2018,                

a návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Radima Babince, náměstka primátora,                    

do Francie (Cannes) ve dnech 12.-15.03.2018 

01 

08173/RM1418/114 RM_M 41 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů 

vzdušných sil 2018 

01 

08174/RM1418/114 RM_M 47 Vyhlášení veřejné výtvarné soutěže 87 

08175/RM1418/114 RM_M 20 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 

08176/RM1418/114 RM_M 50 Návrh programu 32. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 31.1.2018 

28 

08177/RM1418/114 RM_M 54 Podnět občana statutárního města Ostrava 28 

08178/RM1418/114 RM_M 57 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění            

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn                     

a doplňků 

28 
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08179/RM1418/114 RM_M 45 Návrh složení Řídícího výboru programu 

Komunitně vedeného místního rozvoje v malých 

městských obvodech Ostravy (tzv. CLLD-U) 

38 

08180/RM1418/114 RM_M 26 Zpráva o průběhu realizace projektů 

financovaných z prvního ročníku dotačního 

programu pro rok 2017 “Revitalizace veřejného 

prostoru v Ostravě” 

38 

08181/RM1418/114 RM_M 19 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů          

do vlastnictví právnické osoby Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162 

40 

08182/RM1418/114 RM_M 1 Návrh na schválení složení Pracovní skupiny 

sociálního bydlení 

86 

08183/RM1418/114 RM_M 21 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě                 

o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace 

v oblasti sociální péče č. 02 na zabezpečení 

projektu “Domov pro seniory Zlaté Slunce”                       

z rozpočtu statutárního města Ostravy 

86 

08184/RM1418/114 RM_M 27 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací pro rok 2018 v oblastech sociální péče                     

a protidrogové prevence 

86 

08185/RM1418/114 RM_M 29 Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu 

pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava                            

v 2. pololetí 2017 

86 

08186/RM1418/114 RM_M 59 Zřízení pracovní skupiny k OZV o nočním klidu 87 

08187/RM1418/114 RM_M 3 Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava                       

v akademickém roce 2018/2019 a vyhlášení 

výběrového řízení 

91 

08188/RM1418/114 RM_M 42 Žádost o změnu názvu projektu u Smlouvy                     

o spolupráci při uspořádání olympijského parku č. 

2101/2017/ŠaS a u Veřejnoprávní smlouvy                        

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy č. 2100/2017/ŠaS 

91 

08189/RM1418/114 RM_M 43 Schválení objednávky pro zajištění sportoviště 

,,CURLING” v rámci olympijského festivalu                      

v Ostravě 

91 

08190/RM1418/114 RM_M 44 Žádosti SKI Vítkovice - Bílá z.s. a Skalka family 

park, s.r.o. o poskytnutí finančních prostředků                   

z rozpočtu statutárního města Ostrava 

91 

08191/RM1418/114 RM_M 5 Souhlas s podnájmem bytu č. 17 na ul. Horní 

3030/96, Ostrava-Bělský Les 

08 

08192/RM1418/114 RM_M 6 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

VN, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. 

 

08 
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08193/RM1418/114 RM_M 7 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti      

a smlouvy o zřízení věcného břemene                            

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro Dopravní podnik Ostrava a.s. a ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

08194/RM1418/114 RM_M 8 Návrh na zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

08 

08195/RM1418/114 RM_M 9 Návrh na záměr města prodat pozemky                        

ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 

08 

08196/RM1418/114 RM_M 10 Návrh na záměr města prodat nemovité věci               

v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti pro 

využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 

08 

08197/RM1418/114 RM_M 11 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci              

v k. ú. Zábřeh nad Odrou a návrh nekoupit 

nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

08198/RM1418/114 RM_M 12 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 

Poruba, v areálu Lehké průmyslové zóny                   

Nad Porubkou 

08 

08199/RM1418/114 RM_M 13 Návrh na záměr města neprodat, nepronajmout, 

případně nezřídit právo stavby k pozemkům 

(lokalita Na Karolíně), návrh na záměr města 

neprodat část pozemku (ul. Sokolská třída), vše               

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08200/RM1418/114 RM_M 14 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci                     

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

města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

08201/RM1418/114 RM_M 15 Návrh na záměr města darovat pozemek k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 

Švabinského) 

08 

08202/RM1418/114 RM_M 16 Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

08 

08203/RM1418/114 RM_M 17 Návrh na přijetí daru nemovitých věcí v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava od Moravskoslezského 

kraje, Správy silnic Moravskoslezského kraje 

08 

08204/RM1418/114 RM_M 18 Návrh na nabytí výrobně technických areálů                    

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08205/RM1418/114 RM_M 24 Návrh na zřízení věcného břemene a služebnosti, 

návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o zřízení služebnosti                              

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a k. ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava, pro společnost 

08 
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GasNet, s.r.o. a společnost BS-spoj s.r.o. 

08206/RM1418/114 RM_M 38 Návrh na zrušení usnesení č. 1924/ZM1418/29            

ze dne 18.10.2017 a usnesení č. 2038/ZM1418/31 

ze dne 13.12.2017 Návrh na záměr města prodat 

pozemky v areálu lehké průmyslové zóny                   

“Nad Porubkou” 

08 

08207/RM1418/114 RM_M 48 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN, podzemního kabelového 

vedení 2x VN včetně předávací stanice, přístupu            

a příjezdu k pozemkům v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy s CROMODORA WHEELS 

s.r.o. 

08 

08208/RM1418/114 RM_M 55 Návrh na vydání bezdůvodného obohacení - 

nemovité věci v k. ú.Kunčičky, obec Ostrava 

08 

08209/RM1418/114 RM_M 56 Návrh uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby                 

na pozemky v průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 

08 

08210/RM1418/114 RM_M 4 Návrh o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2886/2016/VZKÚ ze dne 24.11.2016 na 

projektovou dokumentaci, výkon autorského 

dozoru a inženýrské činnosti pro stavbu 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova a dostavba 

kanalizace v ul. Klečkova” v k.ú. Stará Bělá 

05 

08211/RM1418/114 RM_M 32 Návrh na schválení “Aktualizace koncepce 

rozvoje cyklistické dopravy na území města 

Ostravy” 

05 

08212/RM1418/114 RM_M 46 Návrh na uzavření smlouvy o věcných právech              

k pozemkům v souvislosti se stavbou uvedenou             

v kapitálovém rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

05 

08213/RM1418/114 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

projektové dokumentace pro realizaci stavby 

“Oprava kanalizace v ul. U Zámku” v Ostravě - 

Zábřehu 

05 

08214/RM1418/114 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Cyklostezka Nová Ves - 

vodárna - 1. etapa”, poř. č. 207/2017 

05 

08215/RM1418/114 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce podchodu pod ul. 

Místeckou (DÚR+IČ)”, poř. č. 262/2017 

05 

08216/RM1418/114 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Cyklistické propojení                     

ul. 17. listopadu, VTP”, poř. č. 208/2017 

05 

08217/RM1418/114 RM_VZ 7 Vypracování dokumentace pro územní řízení 

včetně inženýrské činnosti na zajištění územního 

rozhodnutí pro stavbu: “Obnova Grossmanovy 

vily v Ostravě” 

05 

08218/RM1418/114 RM_M 2 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 
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08219/RM1418/114 RM_M 39 Návrh: “Zásady pro poskytování neinvestičních 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy                  

na zachování a obnovu kulturní památky nebo 

historicky a architektonicky významné stavby              

pro rok 2018”, včetně vyhlášení výběrového řízení 

89 

08220/RM1418/114 RM_M 22 Rozpočtové úpravy Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší a Fondu životního prostředí 

města Ostravy 

80 

08221/RM1418/114 RM_M 23 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění údržby                

v příměstských lesích zvláštního určení 

80 

08222/RM1418/114 RM_M 31 Žádost městského obvodu Vítkovice o schválení 

přijetí úvěru ve výši 27 mil. Kč na “Rozdělení 

stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B            

a 4, Ostrava-Vítkovice” 

07 

08223/RM1418/114 RM_M 33 Žádost Zastupitelstva městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky o vydání souhlasu               

s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou 

splatnosti delší než 60 měsíců 

07 

08224/RM1418/114 RM_M 34 Úpravy rozpočtu r. 2018 07 

08225/RM1418/114 RM_M 35 Úprava rozpočtu r. 2018 - převod rozpočtovaných 

prostředků na financování investiční akce 

“Sportovní areál U Cementárny - II. etapa” 

07 

08226/RM1418/114 RM_M 36 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

08227/RM1418/114 RM_M 30 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku,             

na zabezpečení alternativní dopravy imobilních 

občanů 

09 

08228/RM1418/114 RM_M 28 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

říjen - listopad 2017 

28 

08229/RM1418/114 RM_M 25 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků kanalizací provozně souvisejících - 

Letiště Ostrava, a.s. a Statutární město Ostrava 

84 

08230/RM1418/114 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Provádění revizí el. nářadí, el. 

spotřebičů a pohyblivých přívodů dle ČSN“ poř. č. 

264/2017 

84 

08231/RM1418/114 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na výrobu a dodání 

smaltovaných tabulí pro označení ulic                                

se zhotovitelem Smaltovna Mišík Hodonín s.r.o. 

21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 58 Návrh na souhlas s technickým zhodnocením 

nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava                 

a návrh dohody o plné moci s fyzickou osobou 

08 
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RM_M 0 
Schvaluje program 114. schůze rady města konané dne 16.01.2018 
  
Usnesení číslo: 08163/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 114. schůze rady města konané dne 16.01.2018 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08164/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) schvaluje 

  
reorganizaci činností společnosti Ostravské komunikace a.s. dle rozhodnutí představenstva 

společnosti ze dne  01.12.2017 uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
předsedovi představenstva společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

v souladu s touto koncepcí realizovat podnikatelské aktivity společnosti 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Lyčka, T: 31.12.2018 

 předseda představenstva společnosti 

  
 

RM_M 49 
Uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí nadační podpory na před-
realizační přípravu projektu Zámecký park 
  
Usnesení číslo: 08165/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
50 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o podmínkách poskytnutí nadační podpory na před-realizační přípravu 

projektu, která by měla být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava – městským 

obvodem Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, IČO: 00845451                             

a poskytovatelem Nadací Proměny Karla Komárka, Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 

Praha 10, IČO: 27421538 na financování projektu Zámecký park v rámci Nadace Proměny 

Karla Komárka dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.10.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 51 
Souhlas s přijetím dotace z  Integrovaného regionálního operačního 
programu pro projekt „Energetické úspory bytových domů ulice 
Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“ 
  
Usnesení číslo: 08166/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04884/RM1418/71 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu dle podmínek                               

od poskytovatele  Ministerstva pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 

Praha 1,  IČ: 66002222, na projekt „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova               

a Kobrova v Ostravě - Radvanicích“, dle Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace                  

a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami dle bodu 12, odst. 1, části III 

Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

  

2) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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financování projektu “Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova                         

v Ostravě - Radvanicích” v celkové výši 51 306 tis. Kč, 

v roce 2018: na předfinancování ve výši 21 755 tis. Kč, 

v roce 2019: na předfinancování ve výši 14 159 tis. Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 23 752 tis. Kč dle příloh 

č. 2 a 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s podmínkami dle bodu 12, odst. 1, části III Podmínek Rozhodnutí                           

o poskytnutí dotace, které jsou přílohou dokumentu Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí 

dotace a jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 30.12.2019 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
5) ukládá 

  
primátorovi města Ing. Tomášovi Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.01.2018 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 52 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí              
pro projekt “Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice” 
  
Usnesení číslo: 08167/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04886/RM1418/71 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 - Ochrana a péče             

o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4  - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, od poskytovatele  

Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO:              

001 64 801, na realizaci akce “Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice” dle podmínek 

stanovených v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které tvoří přílohu č. 1 

předloženého materiálu za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s tím, že v souladu 

s ustanovením části II. odst. 1 a 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu, bude předmět podpory zachován                      

po dobu 10 let, a to ode dne schválení posledního vyúčtování, případně závěrečné žádosti                     

o platbu a po tuto dobu nebude převeden na jinou osobu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu “Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice” v celkové výši 2 945 tis. Kč 

v roce 2017 na předfinancování ve výši 85 tis. Kč, 

v roce 2018 na předfinancování ve výši 2 055 tis. Kč, 

v roce 2019 na předfinancování ve výši 108 tis. Kč, 

v roce 2020 na předfinancování ve výši 98 tis. Kč, 

v roce 2021 na předfinancování ve výši 98 tis. Kč, 

přičemž v částkách je obsaženo spolufinancování z rozpočtu SMO celkem ve výši 959 tis. Kč 

dle přílohy č. 2 a 3  předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu v rámci specifikace nároků na rozpočet               

v letech 2019 až 2021 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.12.2021 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas se zněním odst. 1 a 14 části II. Přílohy č. 1 Registrace akce a Rozhodnutí                       

o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.12.2021 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
6) ukládá 

  
primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.01.2018 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 53 
Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu pro projekt „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice                      
na ul. Těšínská 41 v Ostravě – Radvanicích“ 
  
Usnesení číslo: 08168/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04885/RM1418/71 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu dle podmínek                        

od poskytovatele  Ministerstva pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 

Praha 1,  IČO: 66002222, na projekt „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. 

Těšínská 41 v Ostravě – Radvanicích“, dle Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace            

a Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami dle bodu 12, odst.1, části III 

Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu “Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul Těšínská 41 v Ostravě 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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- Radvanicích” v celkové výši 18 165 tis. Kč, 

v roce 2017: na předfinancování ve výši 582 tis. Kč, 

v roce 2018: na předfinancování ve výši 17 132 tis. Kč, 

přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování ve výši 1 559 tis. Kč, dle příloh č. 2 a 3 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami dle bodu 12 , odst. 1, části III  Podmínek Rozhodnutí                        

pro poskytnutí dotace, které jsou přílohou dokumentu Registrace akce a rozhodnutí                             

o poskytnutí dotace a jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.12.2019 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
5) ukládá 

  
primátorovi města Ing. Tomášovi Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.01.2018 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_MZP 1 
Informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy 
o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 
  
Usnesení číslo: 08169/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
Informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy o výsledcích 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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finančních kontrol za rok 2017, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
Základní plán kontrolní činnosti na rok 2018, dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Roční zpráva o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy       
za rok 2017 
  
Usnesení číslo: 08170/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
Roční zprávu o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy za rok 2017, dle Přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
Plán interního auditu pro rok 2018, dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, do Řecka (Atény) ve dnech 25.-28.02.2018 
  
Usnesení číslo: 08171/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Řecka (Atény) 

ve dnech 25.-28.02.2018 za účelem účasti na mezinárodním setkání v rámci projektu REFILL 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 20.03.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 40 
Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 12.-15.03.2018,                   
a návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Radima Babince, 
náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 12.-15.03.2018 
  
Usnesení číslo: 08172/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 08117/RM1418/113 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zrušení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně 

primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 12.-15.03.2018 

  

2) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, do Francie (Cannes)              

ve dnech 12.-15.03.2018 za účelem účasti na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí                   

a nemovitostí MIPIM 2018 

  

3) schvaluje 

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

předpisů 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 03.04.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 41 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů 
NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil 2018 
  
Usnesení číslo: 08173/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy               

ve výši 2 500 tis. Kč spolku Jagello 2000 se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00   Ostrava - 

Mariánské Hory, IČO 70640866, na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil 

Armády České republiky 2018 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 500 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 2143, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 500 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8,            

729 30   Ostrava, IČO 00845451 a spolkem Jagello 2000 se sídlem Výstavní 2224/8,                    

709 00  Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace                     

a návrh na uzavření smlouvy dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení a ke schválení bod 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 47 
Vyhlášení veřejné výtvarné soutěže 
  
Usnesení číslo: 08174/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyhlášení veřejné výtvarné soutěže na ztvárnění návrhu výtvarného díla k odkazu 

internačního tábora Hanke ve veřejném prostoru na části pozemku č. 1428/1, k.ú. Moravská 

Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 s úpravou a č. 2 předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  
soutěžní podmínky veřejné výtvarné soutěže dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 20 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 08175/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

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

ze sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat 

ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení                          

ke schválení na 32. zasedání zastupitelstva města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 50 
Návrh programu 32. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 31.1.2018 
  
Usnesení číslo: 08176/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 32. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu                

31. ledna 2018 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 54 
Podnět občana statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08177/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) navrhuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat podnět občana statutárního města Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit podnět občana statutárního města Ostrava dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu 

města k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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RM_M 57 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 08178/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 45 
Návrh složení Řídícího výboru programu Komunitně vedeného místního 
rozvoje v malých městských obvodech Ostravy (tzv. CLLD-U) 
  
Usnesení číslo: 08179/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01339/RM1418/23 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Řídící výbor Komunitně vedeného místního rozvoje v malých městských obvodech Ostravy 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 26 
Zpráva o průběhu realizace projektů financovaných z prvního ročníku 
dotačního programu pro rok 2017 “Revitalizace veřejného prostoru                
v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 08180/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 1518/ZM1418/23 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o průběhu realizace projektů financovaných z prvního ročníku 

dotačního programu pro rok 2017 ”Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě” dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zprávu o průběhu realizace projektů financovaných z prvního ročníku dotačního 

programu pro rok 2017 “Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě” zastupitelstvu města              

dle bodu 1) tohoto usnesení a důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 19 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162 
  
Usnesení číslo: 08181/RM1418/114 

(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 Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

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

předloženého materiálu 
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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: 19.01.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 1 
Návrh na schválení složení Pracovní skupiny sociálního bydlení 
  
Usnesení číslo: 08182/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
složení pracovní skupiny sociálního bydlení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí víceleté 
neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. 02                                  
na zabezpečení projektu “Domov pro seniory Zlaté Slunce” z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08183/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0157/ZM1418/3 
k usnesení č. 0825/ZM1418/12 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové 

dotace v oblasti sociální péče č. 02 na zabezpečení projektu “Domov pro seniory Zlaté Slunce” 

z rozpočtu statutárního města Ostravy uzavřené s Agenturou SLUNCE, o.p.s., se sídlem Patrice 

Lumumby 2608/66, Ostrava - Zábřeh, IČO 26851598, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 27 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2018                   
v oblastech sociální péče a protidrogové prevence 
  
Usnesení číslo: 08184/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
k usnesení č. 1169/ZM1418/18 
k usnesení č. 1818/ZM1418/28 
k usnesení č. 1998/ZM1418/31 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2018 dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 

2018 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 se subjekty zabezpečující sociální služby uvedenými 

v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 

2018 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 se subjekty zabezpečujícími související aktivity 

uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 2018 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny     

v téže příloze 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na rok 2018                    

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence 

na rok 2018 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 se subjekty zabezpečujícími sociální služby 

uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence 

na rok 2018 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 se subjekty zabezpečujícími související 

aktivity uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit finanční rezervu: 

- v oblasti sociální péče v celkové výši 5.644.000 Kč 

- v oblasti protidrogové prevence v celkové výši 460.000 Kč 

Finanční rezerva  je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro plánovaný rozvoj sociálních služeb     

dle 4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 

2015-2018 a Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 2016-2020                

a pro řešení mimořádných okolností v průběhu roku 2018. 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í  běžné výdaje 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301,ORJ 180                           o                                          29 662 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303,ORJ 180                           o                                                 30 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400,ORJ 180                           o                                            1 264 tis. Kč 

- z v y š u j í  

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám          

§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301,ORJ 180                           o                                               750 tis. Kč 
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- z v y š u j í  

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                           o                                            2 075 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                         o                                            1 210 tis. Kč 

               pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                         o                                               980 tis. Kč 

§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                           o                                               910 tis. Kč 

               pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                         o                                               850 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                           o                                               452 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                           o                                            2 100 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                         o                                               200 tis. Kč 

               pol. 5229, ÚZ 7301,ORJ 180                         o                                               270 tis. Kč 

§ 4353, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                           o                                               380 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                         o                                                 57 tis. Kč 

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                          o                                               450 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                        o                                               200 tis. Kč 

§ 4355, pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                          o                                                700 tis. Kč 

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                          o                                             1 850 tis. Kč 

               pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                        o                                                550 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                          o                                                310 tis. Kč 

               pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                        o                                                600 tis. Kč 

§ 4359, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                          o                                                260 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                        o                                                400 tis. Kč 

§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                          o                                             1 190 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                        o                                             1 720 tis. Kč 

               pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                        o                                                978 tis. Kč 

§ 4372, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                          o                                                150 tis. Kč 

               pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                        o                                                550 tis. Kč 
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§ 4374, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                           o                                               870 tis. Kč 

§ 4375, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                           o                                               990 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                         o                                               550 tis. Kč 

               pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                         o                                            1 200 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                           o                                               230 tis. Kč 

§ 4377, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                          o                                                250 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                          o                                                600 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                        o                                             1 660 tis. Kč 

§ 4379, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                           o                                               550 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                         o                                            2 520 tis. Kč 

               pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                         o                                               130 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4312, pol. 5222, ÚZ 7400,ORJ 180                           o                                               470 tis. Kč 

§ 4312, pol. 5221, ÚZ 7400,ORJ 180                           o                                               100 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400,ORJ 180                           o                                               200 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5223, ÚZ 7400,ORJ 180                           o                                               150 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400,ORJ 180                           o                                               220 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7400,ORJ 180                           o                                               124 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalovi Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 5) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 29 
Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava v 2. pololetí 2017 
  
Usnesení číslo: 08185/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
86 
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k usnesení č. 07169/RM1418/101 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava                           

v 2. pololetí 2017 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 

Ostrava v 2. pololetí 2017 na vědomí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 59 
Zřízení pracovní skupiny k OZV o nočním klidu 
  
Usnesení číslo: 08186/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  
pracovní skupinu rady města k přípravě OZV o nočním klidu dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
tyto členy pracovní skupiny dle bodu 1) tohoto usnesení: 

1. Ing. Zbyněk Pražák, PhD., náměstek primátora 

2. Mgr. Marcela Mrózková Heříková, členka RM 

3. Mgr. Hana Strádalová, členka ZM 

4. Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasovýcah aktivit 

5. Mgr. Zdeněk Viktorin, vedoucí oddělení správních činností odboru vnitřních věcí 

6. Mgr. Jaromír Navrátil, zástupce odboru školství a sportu 

7. Ing. DXXX KXXXXXX, zástupce MP Ostrava 
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RM_M 3 
Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 
2018/2019 a vyhlášení výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 08187/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2018/2019                       

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava                        

v akademickém roce 2018/2019 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava                                   

v akademickém roce 2018/2019 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

navrhnout body 1) - 3) předloženého materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 42 
Žádost o změnu názvu projektu u Smlouvy o spolupráci při uspořádání 
olympijského parku č. 2101/2017/ŠaS a u Veřejnoprávní smlouvy                   
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 
2100/2017/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 08188/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 1734/ZM1418/27 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání olympijského parku č. 

2101/2017/ŠaS ze dne 3.7.2017 a Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace            

z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2100/2017/ŠaS ze dne 3.7.2017 s Českým 

olympijským výborem se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 48546607                       

dle přílohy č. 3 a 5 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

dne 31.01.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 43 
Schválení objednávky pro zajištění sportoviště ,,CURLING” v rámci 
olympijského festivalu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 08189/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky, k zajištění sportoviště v rámci olympijského festivalu v Ostravě, a to               

v podobě curlingové dráhy v období 9. - 25.2.2018, na Olympic Festival s.r.o., Benešovská 

1925/6, 101 00 Praha, IČO: 06323375, za cenu 300 000 Kč 
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2) pověřuje 

  
vedoucí odboru školství a sportu  

podpisem objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 16.01.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 44 
Žádosti SKI Vítkovice - Bílá z.s. a Skalka family park, s.r.o. o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08190/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Ostrava ve výši 

50 000 Kč zapsanému spolku SKI Vítkovice - Bílá, se sídlem Bílá 173, 739 15 Staré Hamry, 

IČO: 70632219 dle Přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a neposkytnutí 

neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtu města Ostrava ve výši 987 200 Kč společnosti Skalka family park, s.r.o., se sídlem 

28. října 2092/216, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 28629337 dle Přílohy č. 2                         

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu  města k rozhodnutí a schválení návrh bodu 1) tohoto usnesení na jeho 

jednání dne 31.01.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 5 
Souhlas s podnájmem bytu č. 17 na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský 
Les 
  
Usnesení číslo: 08191/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 2+kk ve 2. nadzemním 

podlaží bytového domu č. p. 3030, který je součástí pozemku parc. č. 332,  k. ú. Dubina                    

u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 96, Ostrava-Bělský Les  

mezi společnými nájemci MXXXXXX HXXXXXX, rok narození XXXX a IXXXXX 

HXXXXXXXX, rok narození XXXX a podnájemcem panem MXXXXXX ZXXXXXX, trvale 

bytem XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX,              

na dobu určitou od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2019, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení VN, uzavření smluv 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy                      
o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08192/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 223/22 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

v k. ú. Hrabová, 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-Hrabová, DEKINVEST, 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: 
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parc.č. 223/22 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

v k. ú. Hrabová, 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 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení VN v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p. p. č. 460/72 - ostatní plocha, manipulační plocha 

v k. ú. Zábřeh-VŽ, 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, přeložka VNk ul. Syllabova” 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení VN  k části pozemku: 

p. p. č. 460/72 - ostatní plocha, manipulační plocha 

v k. ú. Zábřeh-VŽ, 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 

podle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

zřízení               a provozování podzemní kabelové přípojky 2x VN 22 kV k části pozemku: 

p. p. č. 950/84 - ostatní plocha, zeleň 

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

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

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro Dopravní podnik Ostrava a.s. a ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08193/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

vedení k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 5596/33 - ostatní plocha, silnice, 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks přípojkové skříně k části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1073/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 8 
Návrh na zřízení služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 08194/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

kabelu elektrické energie včetně proměnné dopravní značky k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 5609/1 - ostatní plocha, zeleň, 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 619 74 757 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na záměr města prodat pozemky ve strategické průmyslové zóně 
Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 08195/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat pozemky v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, a to: 

- pozemek p.p.č. č. 822/15 o výměře 1691 m2 

- část pozemku p.p.č. 822/47 o výměře 987 m2, označená písmenem a 

- část pozemku p.p.č. 822/62 o výměře 1975 m2, označená písmenem b 
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dle geometrického plánu č. 1216-376/2017 pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov, v roce 2017 

všechny sloučené do pozemku označeného jako pozemek p.p.č. 822/15 o výměře 4653 m2 

- část pozemku p.p.č. 822/47 o výměře 93 m2, dle téhož geometrického plánu označená jako 

pozemek p.p.č. 822/190 

- část pozemku p.p.č. 822/58 o výměře 3271 m2, označená písmenem e 

- pozemek p.p.č. 822/59 o výměře 3244 m2 

- část pozemku p.p.č. 822/60 o výměře 14591 m2, označená písmenem f 

dle téhož geometrického plánu všechny sloučené do pozemku označeného jako pozemek p.p.č. 

822/59 o výměře 21106 m2 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 10 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v obchodně 
podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě 
Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 
  
Usnesení číslo: 08196/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

včetně součástí a příslušenství, a to: 

- pozemek p. č. st. 452 jehož součástí je stavba č. p. 317 
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- přípojku vody ke stavbě č. p.317 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
a návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08197/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci: 

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku p.č.st. 2966/13 

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku p.č.st. 2966/14 

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

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

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc 

- pozemek parc.č. 266/4 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

od vlastníka 

Ing. PXXXX ŠXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXX  

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc 

- část pozemku parc.č. 263 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 
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dle zákresu, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

od vlastníka 

IXX MXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště Proskovická 518/187, Stará Bělá, 724 00 

Ostrava 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 12 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Poruba, v areálu Lehké průmyslové zóny 
Nad Porubkou 
  
Usnesení číslo: 08198/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 3008, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 29 m2 z celkové výměry 

373 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3038-141b/2017                     

pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, v roce 2017, označena jako nový pozemek parc. č. 3008/2, ost. 

plocha, ost. komunikace 

- pozemek parc. č. 2801/171, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 535 m2 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh na záměr města neprodat, nepronajmout, případně nezřídit právo 
stavby k pozemkům (lokalita Na Karolíně), návrh na záměr města 
neprodat část pozemku (ul. Sokolská třída), vše v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08199/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat, pronajmout, případně zřídit právo stavby k pozemkům, a to: 

pozemku parc. č. 244/9 

pozemku parc. č. 244/10 

pozemku parc. č. 244/16 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 1096/21 o výměře 25 m2 z celkové výměry 10097 m2 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava                

a Přívoz 

dle přílohy č. 2/4 předloženého materiálu  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 14 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08200/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

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

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

pozemek p.p.č. 23/20 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

pozemek p.p.č. 35/1 

pozemek p.p.č. 37/2 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,                      

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava,                     

v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to: 

část pozemku parc.č. 1030/1, o výměře 13 m2, 

- část pozemku parc.č. 1031/1, o výměře 1044 m2, 

- část pozemku parc.č. 1031/2, o výměře 6 m2, 

- část pozemku parc.č. 750/3, o výměře 27 m2 dosud neoddělené geometrickým plánem 

za nemovité věci ve vlastnictví společnosti Ridera Stavební a.s., sídlo Dělnická 382/32, 

Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 451 92 464, a to: 

- část pozemku parc.č. 1031/6, o výměře 497 m2 dosud neoddělenou geometrickým plánem, 

- pozemek parc.č. 1030/2, 
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- pozemek parc.č. 963/3 

  

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: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh na záměr města darovat pozemek k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Švabinského) 
  
Usnesení číslo: 08201/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města darovat  

pozemek parc. č. 382/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08202/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 3778/14 

- parc.č. 3783/2 

- parc.č. 3784/5 

- parc.č. 3785/4 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 

organizace, IČO 000 95 711, sídlo Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh na přijetí daru nemovitých věcí v k.ú. Svinov, obec Ostrava                      
od Moravskoslezského kraje, Správy silnic Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 08203/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na přijetí daru nemovitých věcí v k.ú. Svinov, obec Ostrava od Správy silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, a to: 

- části pozemku parc. č. 3071/1, ost. plocha, silnice o výměře 7.200 m2, která je dle 
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geometrického plánu č. 2609-51a/2015, vyhotoveného pro k. ú. Svinov označená jako 

pozemek parc. č. 3071/1,  ost. plocha, silnice, 

- části pozemku parc. č. 3072/1, ost. plocha, silnice o výměře 4.308 m2, která je                              

dle geometrického plánu č. 2713-121/2016, vyhotoveného pro k. ú. Svinov označená jako 

pozemek parc. č. 3072/1,  ost. plocha, silnice, 

- části pozemku parc. č. 3078/1, ost. plocha, silnice o výměře 7.611 m2, která je                                   

dle geometrického plánu č. 2609-51b/2015, vyhotoveného pro k. ú. Svinov označená jako 

pozemek parc. č. 3078/1,  ost. plocha, silnice, 

vše včetně stavby silnice č. III/4785, jejíž součástí je mostní objekt č. 4785-3 

ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 

70890692, předáno k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové 

organizaci 

a s návrhem na uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 a smlouvy o smlouvě budoucí 

darovací 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: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na nabytí výrobně technických areálů v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08204/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit se zahájením jednání o nabytí nemovitých věcí, včetně všech jejich součástí                          

a příslušenství v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to 

výrobně-technického areálu Karolina od společnosti 
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VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava, Vítkovice, 

IČO 451 93 070, 

kdy tento areál je tvořen nemovitými věci, uvedenými v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 

výrobně-technického areálu Žofinka od společnosti 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO 452 74 924 

kdy tento areál je tvořen nemovitými věci, uvedenými v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit Magistrátu města Ostravy, prostřednictvím odboru majetkového 

zahájit jednání o nabytí výrobně-technických areálů, uvedených v bodě 1) tohoto usnesení                      

a uzavření kupních smluv a předložení příslušných materiálů orgánům města 

  

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: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh na zřízení věcného břemene a služebnosti, návrh na uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení služebnosti                  
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava, a k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro společnost 
GasNet, s.r.o. a společnost BS-spoj s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08205/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene NTL 

plynovodu  PE dn110 k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 798/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

přípojky a plynovodní přípojky k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 153/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

BS-spoj s.r.o. 

se sídlem Olivova 2090/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 258 89 320 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na zrušení usnesení č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18.10.2017                             
a usnesení č. 2038/ZM1418/31 ze dne 13.12.2017 Návrh na záměr města 
prodat pozemky v areálu lehké průmyslové zóny “Nad Porubkou” 
  
Usnesení číslo: 08206/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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zrušit své usnesení č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18. 10. 2017, které tvoří přílohu č. 

2/1 předloženého materiálu  a usnesení č. 2038/ZM1418/31 ze dne 13. 12. 2017, které tvoří 

přílohu č. 2/2 předloženého materiálu, v plném rozsahu 

  

2) souhlasí 

  
se záměrem města prodat pozemek parc. č. 2801/169 v k. ú. Poruba, obec Ostrava,                           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Poruba, za splnění níže 

uvedených podmínek: 

nabídka zájemce bude obsahovat níže uvedené údaje 

- nabídková cena v Kč/m2 bez DPH, minimálně ve výši stanovené aktuálním znaleckým 

posudkem 

- budoucí způsob využití pozemku 

- předpokládaný počet nově vytvořených pracovních míst 

- finanční zdroje na realizaci stavebního záměru 

- realizaci a dokončení stavebního záměru tj. termín zahájení stavebních prací a jejich 

dokončení 

Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené “areál 

Nad Porubkou 1” s adresou odesílatele, nejpozději ve lhůtě do 16. 2. 2018,                                     

na adresu městského obvodu Poruba 

Zároveň rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento 

záměr zrušit  

  

3) souhlasí 

  
se záměrem města prodat pozemek parc. č. 2801/168 v k. ú. Poruba, obec Ostrava,                            

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Poruba, za níže 

uvedených podmínek: 

nabídka zájemce bude obsahovat níže uvedené údaje 

- nabídková cena v Kč/m2 bez DPH, minimálně ve výši stanovené aktuálním znaleckým 

posudkem 

- budoucí způsob využití pozemku 

- předpokládaný počet nově vytvořených pracovních míst 

- finanční zdroje na realizaci stavebního záměru 

- realizaci a dokončení stavebního záměru tj. termín zahájení stavebních prací a jejich 

dokončení 

Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené “areál 

Nad Porubkou 1”  s adresou odesílatele, nejpozději ve lhůtě do 16. 2. 2018,                                
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 na adresu městského obvodu Poruba 

Zároveň rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento 

záměr zrušit  

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města souhlasit  

- aby si městský obvod Poruba na základě došlých nabídek k prodeji nemovitých věcí v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava, svěřených městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemku parc. č. 2801/169 

- pozemku parc. č. 2801/168 

vyžádal doplnění informací od jednotlivých zájemců  

- aby případně městský obvod Poruba se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednal, 

případně  rozhodl nekontrahovat 

  

5) souhlasí 

  
v souladu s § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zřízením   předkupního 

práva věcného  k pozemkům vyjmenovaným v bodě 2) a v bodě 3) tohoto usnesení,                             

ve prospěch oprávněného - statutárního města Ostravy, městského obvodu Poruba, za 

podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva a k uzavření kupní smlouvy a smlouvy o 

zřízení věcného předkupního práva k nemovité věci 

  

6) doporučuje 

  
stanovit městskému obvodu Poruba v rámci kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného 

předkupního práva uplatnit institut zákazu zcizení a zákazu zatížení převáděných částí 

nemovitých věcí, uvedených v bodě 2) a  bodě 3) tohoto usnesení  

  

7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit  zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1), 2), 3),4) a 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 48 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN, 
podzemního kabelového vedení 2x VN včetně předávací stanice, 
přístupu a příjezdu k pozemkům v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, návrh      
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy s CROMODORA WHEELS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08207/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, podzemního kabelového vedení 2x 

VN 22 kV v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 1340/29 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/96 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

- s umístěním předávací stanice, přístupem a příjezdem k předávací stanici na pozemku                                  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 1340/29 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, vše: 

pro: 

CROMODORA WHEELS s.r.o. 

se sídlem Průmyslová 369, 742 51 Mošnov, IČO 27779017 

v rámci stavby “Cromodora Wheels - přípojka VN” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí - 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV 

včetně předávací stanice k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 1340/29 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/96 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

a užívání části pozemku p. p. č. 1340/29 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov pro přístup a příjezd                  

k předávací stanici, s budoucím oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 46/65  
  

CROMODORA WHEELS s.r.o. 

se sídlem Průmyslová 369, 742 51 Mošnov, IČO 27779017  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

3) rozhodla 

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

Mošnov, a to: 

- p. p. č. 1340/29 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 807 m2 

- p. p. č. 1340/96 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 355 m2 

s CROMODORA WHEELS s. r. o. 

se sídlem Průmyslová 369, 742 51 Mošnov, IČO 277 79 017 

za účelem vybudování: 

- inženýrských sítí - podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, podzemního kabelového 

vedení 2x VN 22 kV v pozemcích p. p. č. 1340/29 a p. p. č. 1340/96 v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov včetně předávací stanice na pozemku p. p. č. 1340/29 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- zpevněné plochy na pozemku p. p. č. 1340/29 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov pro přístup                         

a příjezd k předávací stanici na pozemku p. p. č. 1340/29 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

v rámci stavby “Cromodora Wheels - přípojka VN” 

za nájemné ve výši 

za část pozemku p.  p. č. 1340/29 – ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

o výměře 807 m2, ve výši 22,40 Kč/m2/rok, tj. 18.076,80 Kč ročně, 

za část pozemku p. p. č. 1340/96 – ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,       

o výměře 355 m2, ve výši 2,40 Kč/m2/rok tj. 852,- Kč ročně, 

tj. celkem za předmět nájmu 18.928,80 Kč ročně. 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrských sítí - podzemního kabelového 

vedení NN 0,4 kV, podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV k pozemkům p. p. č. 1340/29 

a p. p. č. 1340/96 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov včetně předávací stanice na pozemku p. p. č. 

1340/29 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a služebnosti užívání části pozemku p. p. č. 1340/29                

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov pro přístup a příjezd k předávací stanici ve prospěch pozemků 

p. č. st. 570 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 369, výroba, p. p. č. 

1340/11 - ostatní plocha, jiná plocha a p. p. č. 1340/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, nejpozději však 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Návrh na vydání bezdůvodného obohacení - nemovité věci                            
v k. ú.Kunčičky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08208/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
výzvu společnosti 1. Reality Tradeslav s.r.o., IČO: 277 68 066, se sídlem Ostrava - Poruba, 

Jana Šoupala 1597/3, PSČ 70800, zastoupené JUDr. Pavlem Nastisem, advokátem Advokátní 

kanceláře Grobelný&Skřípský, se sídlem Sokolská 21, 728 86 Ostrava, k zaplacení 

bezdůvodného obohacení ve výši 299.475,- Kč za bezesmluvní užívání nemovitých věcí                      

ve vlastnictví společnosti 1. Reality Tradeslav s.r.o.,  a to  pozemku  parc. č. 1045/1                            

a  pozemku parc. č. 1048, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, za období od 1. 1. 2015                                 

do 31. 12. 2017 

  

2) rozhodla 

  
vydat bezdůvodné obohacení ve výši 9.447,94 Kč za užívání části nemovitých věcí o celkové 

výměře 501,80 m2,  v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, a to části pozemku parc. č. 1045/1, ostatní 

plocha o výměře 332,70 m2 a části pozemku parc. č. 1048, zahrada o výměře 169,10 m2, 

 vymezených dle geometrického plánu, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu,                      

ve  vlastnictví společnosti 1. Reality Tradeslav s.r.o., IČO: 277 68 066, se sídlem Ostrava - 

Poruba,  Jana Šoupala 1597/3, PSČ 70800  za období od 18. 11. 2016 do 31. 12. 2017 (409 

dnů), kdy výše obvyklého nájemného za rok 2016 činí 17,70 Kč/m2/rok  a za rok 2017 činí 

16,70 Kč/m2/ rok 

  

3) projednala 

  
výzvu společnosti UNIMEX-INVEST, s.r.o., IČO: 258 72 117, se sídlem Svojsíková 1596/2, 

Poruba, 708 00 Ostrava, k úhradě za bezesmluvní užívání  nemovitých věcí, a to  pozemku 

 parc. č. 1045/1 a  pozemku parc. č. 1048, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, za období od 

16. 11. 2013 do 16. 11. 2016 za cenu 85,- Kč/m2/rok 

  

4) rozhodla 

  
vydat bezdůvodné obohacení ve výši 16.330,44 Kč za užívání části nemovitých věcí o celkové 
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výměře 501,80 m2,  v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, a to části pozemku parc. č. 1045/1, ostatní 

plocha o výměře 332,70 m2 a části pozemku parc. č. 1048, zahrada o výměře 169,10 m2, 

 vymezených dle geometrického plánu, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu,                       

 ve  vlastnictví společnosti UNIMEX-INVEST, s.r.o., IČO: 258 72 117, se sídlem Svojsíková 

1596/2, Poruba, 708 00 Ostrava, za období od 16. 1. 2015 do 17. 11. 2016 (672 dnů), kdy výše 

obvyklého nájemného za rok 2015 a 2016 činí 17,70 Kč/m2
/rok 

  

 
RM_M 56 
Návrh uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby na pozemky v průmyslové 
zóně Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 08209/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením ”Smlouvy o zřízení práva stavby”, se společností OSTRAVA AIRPORT 

MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 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: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 4 
Návrh o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2886/2016/VZKÚ               
ze dne 24.11.2016 na projektovou dokumentaci, výkon autorského 
dozoru a inženýrské činnosti pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu ul. 
Klečkova a dostavba kanalizace v ul. Klečkova” v k.ú. Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 08210/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
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o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2886/2016/OI/VZKÚ ze dne 24.11. 2016 mezi 

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

a společností PIPS SK s.r.o., Mierová 30, 821 05, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 

43987311 na projektovou dokumentaci, výkon autorského dozoru a inženýrské činnosti pro 

stavbu “Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova a dostavba kanalizace v ul. Klečkova”,                         

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na schválení “Aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy 
na území města Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 08211/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
schválit znění “Aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území města Ostravy”               

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Návrh na uzavření smlouvy o věcných právech k pozemkům                            
v souvislosti se stavbou uvedenou v kapitálovém rozpočtu statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08212/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem 

UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov - Záluží 1, PSČ 43601, IČO: 27597075 

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 parc. č. 2047/5 a parc. č. 2047/3 v  kat. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 
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2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy            
o dílo na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 
“Oprava kanalizace v ul. U Zámku” v Ostravě - Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 08213/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace pro realizaci stavby “Oprava kanalizace v ul. U Zámku” v Ostravě  - Zábřehu               

se zhotovitelem: 

Ing. Renata Fuková 

Místo podnikání: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 

IČO: 15497551 

za cenu nejvýše přípustnou 145.000 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Cyklostezka Nová Ves - vodárna - 1. etapa”, poř. č. 
207/2017 
  
Usnesení číslo: 08214/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07621/RM1418/107 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 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, 
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obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 8: 

Hrušecká stavební spol. s r.o. 

se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky 

IČO: 25585142 

za cenu nejvýše přípustnou 7.799.855,15 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou 
(DÚR+IČ)”, poř. č. 262/2017 
  
Usnesení číslo: 08215/RM1418/114 

(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 „Rekonstrukce podchodu pod ul. 

Místeckou, Ostrava - Jih“ v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

ATELIER 38 s.r.o. 

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

IČO: 25858343 

za cenu nejvýše přípustnou 650.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP”, poř. č. 
208/2017 
  
Usnesení číslo: 08216/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07620/RM1418/107 
  
Rada města 

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

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,                    

na realizaci stavby “Cyklistické propojení ul. 17 listopadu, VTP”, v k.ú. Poruba a k.ú. Poruba - 

sever, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 10: 

STRABAG a.s. 

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

IČO: 60838744 

za cenu nejvýše přípustnou 6.882.900,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Vypracování dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti 
na zajištění územního rozhodnutí pro stavbu: “Obnova Grossmanovy 
vily v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 08217/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na vypracování 

dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti na zajištění územního rozhodnutí 

pro akci ,,Obnova Grossmanovy vily v Ostravě¨ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                   

s dodavatelem PPS Kania s.r.o., sídlem Nivnická 665/10, Ostrava - Mariánské Hory, IČO:             

268 21 940 

  

 
RM_M 2 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 08218/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k  nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

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

dle předloženého materiálu 
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2) nevydává 

  
předchozí souhlas k  nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, pod číslem   

001 - městský obvod Martinov dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh: “Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na zachování a obnovu kulturní památky 
nebo historicky a architektonicky významné stavby pro rok 2018”, 
včetně vyhlášení výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 08219/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit “Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby 

pro rok 2018” - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky                             

a architektonicky významné stavby pro rok 2018 v termínech dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 31.01.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 22 
Rozpočtové úpravy Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší               
a Fondu životního prostředí města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08220/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ................................................ o 3.017 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 ................................... o 3.343 tis. Kč 

- 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 504 ..................... o 302 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 604 ..................... o 471 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORJ 616 ...................... o 244 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 502 .................. o 3.109 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 508 ....................... o 99 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 506 ..................... o 135 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 502 .................................. o 3.109 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ..................................................... o 3.109 tis. Kč 

u městského obvodu Stará Bělá: 
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- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 508 ........................................ o 99 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ........................................................... o 99 tis. Kč 

u městského obvodu Nová Bělá: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 506 ....................................... o 135 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 .......................................................... o 135 tis. Kč 

u městského obvodu Polanka nad Odrou: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 520 .................................... o 2.000 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ....................................................... o 2.000 tis. Kč 

u městského obvodu Ostrava - Jih: 

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

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 504 ....................................... o 302 tis. Kč 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 604 ....................................... o 471 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ......................................................... o 302 tis. Kč 

- zvyšují se kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ......................................................... o 471 tis. Kč 

u městského obvodu Michálkovice: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 
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§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 616 ....................................... o 244 tis. Kč 

- zvyšují se kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 .......................................................... o 244 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění údržby v příměstských lesích 
zvláštního určení 
  
Usnesení číslo: 08221/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění údržby v příměstských lesích zvláštního určení v roce 2018                     

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 4.935.311,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 31 
Žádost městského obvodu Vítkovice o schválení přijetí úvěru ve výši       
27 mil. Kč na “Rozdělení stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B 
a 4, Ostrava-Vítkovice” 
  
Usnesení číslo: 08222/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
07 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost městského obvodu Vítkovice o schválení přijetí úvěru na realizaci stavby „Rozdělení 

stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice“ ve výši 27 mil. Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhovět žádosti městského obvodu Vítkovice o přijetí úvěru na realizaci stavby „Rozdělení 

stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice“ ve výši 27 mil. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit radě města realizovat poptávkové řízení na výběr nejvhodnější nabídky úvěru ve výši             

27 mil. Kč dle požadovaných parametrů 

  

4) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 33 
Žádost Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky                  
o vydání souhlasu s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 
delší než 60 měsíců 
  
Usnesení číslo: 08223/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s uzavřením Dohody o splátkách mezi městským obvodem Mariánské Hory                      

a Hulváky  a nájemkyní Magdalenou Lakatošovou, bytem: Kordova 506/9, Ostrava-Mariánské 
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Hory, s lhůtou splatnosti delší než 60 měsíců 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k souhlasu uzavření Dohody o splátkách mezi městským 

obvodem Mariánské Hory a Hulváky  a nájemkyní Magdalenou Lakatošovou, bytem: Kordova 

506/9, Ostrava-Mariánské Hory, s lhůtou splatnosti delší než 60 měsíců 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 34 
Úpravy rozpočtu r. 2018 
  
Usnesení číslo: 08224/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 21 755 tis.Kč městskému obvodu Radvanice                    

a Bartovice na předfinancování akce “Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova                  

a Kobrova v Otravě-Radvanicích”  

  

2) souhlasí 

  
s přijetím dotace z rozpočtu MSK ve výši 883 tis.Kč pro příspěvkovou organizaci Knihovna 

města Ostravy na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 300, ÚZ 3637, org. 62000000 o 362 tis.Kč (C.2.) 

na § 2219, pol. 5137, ORJ 100 o 67 tis.Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 135, § 6171, org. 91000000, ÚZ 109517018, pol. 5011 o 763 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 191 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 69 tis.Kč 
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                                                                                               pol. 5021 o 85 tis.Kč  

                                                                      ÚZ 109117017, pol. 5011 o 135 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 34 tis.Kč    

                                                                                                pol. 5021 o 15 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 13 tis.Kč 

             

               ORJ 130, § 3639, pol. 5173, org. 91000000, ÚZ 109517018 o 43 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 109117017 o 8 tis.Kč  

               ORJ 260, § 3639, pol. 5175, org. 91000000, ÚZ 109517018 o 43 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 109117017 o 8 tis.Kč 

                                            pol. 5164, org. 91000000, ÚZ 109517018 o 13 tis.Kč   

                                                                                      ÚZ 109117017 o 3 tis.Kč  

(C.5.) na ORJ 300, § 4357, pol. 5166, org. 6049000000 o 24 tis.Kč 

                                                             org. 6050000000 o 24 tis.Kč 

 - kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 3091 o 254 tis.Kč 

                                                                             org. 3094 o 4 530 tis.Kč 

                                                                             org. 3102 o 1 000 tis.Kč 

                                                                             org. 3109 o 6 300 tis.Kč 

na § 3412, pol. 6121, ORJ 100 o 255 tis.Kč (C.3.)    

- neinvestiční transfery 

(C.6.) na ORJ 160, ÚZ 7101, § 3311, pol. 5213 o 2 500 tis.Kč 

                                               § 3312, pol. 5213 o 7 100 tis.Kč 

                                                            pol. 5222 o 3 500 tis.Kč 

                                               § 3319, pol. 5222 o 1 000 tis.Kč     

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 617 o 21 755 tis.Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3699, pol. 5166, ORJ 300 o 48 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 12 084 tis.Kč (C.1.) 

- investiční transfery 

na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 322 tis.Kč (C.3.) 

s n i ž u j e  
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- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 362 tis.Kč (C.2.) 

- účelová rezerva odboru vnitřních věcí 

na § 3639, pol. 5901, ORJ 260 o 1 423 tis.Kč (C.4.) 

- účelová rezerva odboru kultury a volnočasových aktivit 

na § 3392, pol. 5901, ORJ 160, ÚZ 7101 o 14 100 tis.Kč (C.6.) 

- rozpočtová rezerva města 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 21 755 tis.Kč (E.1.) 

Městské obvody dle bodu A.1. důvodové zprávy 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 

na pol. 4111, ÚZ 98008 celkem o 9 676 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 6118, pol. 5xxx, ÚZ 98008 celkem o 9 676 tis.Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617 o 21 755 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 1700014000000 Energetické úspory bytových domů ul. 

Rokycanova a Kobrova na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 21 755 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 35 
Úprava rozpočtu r. 2018 - převod rozpočtovaných prostředků na 
financování investiční akce “Sportovní areál U Cementárny - II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 08225/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
07 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í           

- investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, ÚZ 1080, org. 4262 o 41 600 tis.Kč 

s n i ž u j í  

- kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 41 600 tis.Kč  

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 36 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 08226/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně charakteru části dotace z investiční na neinvestiční ve výši 910 tis.Kč, která byla 

schválena městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky na akci “Rekonstrukce Baarova, 

přechod pro chodce”  

  

2) schvaluje 

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

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 135, § 6171, org. 86000000, ÚZ 109517018, pol. 5011 o 73 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 18 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 5 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 109117017, pol. 5011 o 13 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 2 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 1 tis.Kč 

                ORJ 130, § 3639, org. 86000000, ÚZ 109117017, pol. 5173 o 1 tis.Kč     

                                                                       ÚZ 109517018, pol. 5173 o 4 tis.Kč 

                ORJ 135, § 3299, org. 85000001, pol. 5021, ÚZ 103103639 o 2 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 103133063 o 3 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 103533063  o 19 tis.Kč  

(C.3.) na § 3635, pol. 5166, ORJ 210, org. 99000000, ÚZ 107100000 o 30 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 107117015 o 15 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 107517016 o 254 tis.Kč 

na § 4349, pol. 5021, ORJ 180, ÚZ 7502 o 63 tis.Kč (C.4.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347. ÚZ 6330, ORJ 120, org. 510 o 910 tis.Kč (C.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5021, org. 86000000, ÚZ 109517018 o 112 

tis.Kč                            

               ORJ 300, § 2141, pol. 5169, org. 60 o 5 tis.Kč 

                               § 2141, pol. 5175 o 16 tis.Kč 

                               § 3699, pol. 5169. org. 8199000000 o 8 tis.Kč 

na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 299 tis.Kč (C.3.) 

na § 4349, pol. 5139, ORJ 180, ÚZ 7502 o 63 tis.Kč (C.4.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 6330, org. 610 o 910 tis.Kč (C.2.) 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 104x13013 o 1 080 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013 o 1 080 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (C.2.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
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na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 610 o 910 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 510 o 910 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 3963 - rekonstrukce Baarova, přechod pro chodce 

na § 22xx, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 910 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci 3963 - rekonstrukce Baarova, přechod pro chodce 

na § 22xx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 910 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 30 
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské 
organizaci vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní dopravy 
imobilních občanů 
  
Usnesení číslo: 08227/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 390 tis. Kč Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, 

IČO: 66933579, se sídlem: Horymírova 3054/121, 700 30  Ostrava-Zábřeh, na zabezpečení 

alternativní dopravy imobilních občanů, 

b) o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 28 
Kontrola plnění usnesení rady města za období říjen - listopad 2017 
  
Usnesení číslo: 08228/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že 

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

sledování 

  

 
RM_M 25 
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací 
provozně souvisejících - Letiště Ostrava, a.s. a Statutární město 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08229/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně 

souvisejících “ mezi společností Letiště Ostrava, a.s.,  IČO: 26827719 a Statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451  dle přílohy č.1  předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Provádění revizí el. nářadí, el. spotřebičů                                  
a pohyblivých přívodů dle ČSN“ poř. č. 264/2017 
  
Usnesení číslo: 08230/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

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

el. nářadí, el. spotřebičů a pohyblivých přívodů v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

David RIEDICH s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava 

IČO: 286 55 371 

za jednotkové ceny dle předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy                  
o dílo na výrobu a dodání smaltovaných tabulí pro označení ulic                      
se zhotovitelem Smaltovna Mišík Hodonín s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08231/RM1418/114 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na výrobu a dodání 333 ks 

smaltovaných tabulí pro označení ulic se zhotovitelem Smaltovna Mišík Hodonín s.r.o., IČO: 

06413749, se sídlem Anenská 3744/2, 695 01 Hodonín za cenu 166.167,00 Kč bez DPH 

  

 
 


