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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 20.02.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

08458/RM1418/118 RM_M 0 Schválení programu 118. schůze rady města 

konané dne 20.02.2018 

35 

08459/RM1418/118 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

45 

08460/RM1418/118 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

45 

08461/RM1418/118 RM_M 26 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava                    

za měsíc leden 2018 

25 

08462/RM1418/118 RM_M 25 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

na organizační zajištění projektu “Na kole dětem” 

01 

08463/RM1418/118 RM_M 23 Podnět občana statutárního města Ostravy 28 

08464/RM1418/118 RM_M 52 Výzva společnosti OVANET a.s. k zaplacení 

částky 280 658,- Kč 

28 

08465/RM1418/118 RM_M 58 Návrh programu 33. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 7. března 2018 

28 

08466/RM1418/118 RM_M 66 Informace o předmětu soudního řízení 28 

08467/RM1418/118 RM_M 24 Poskytnutí investičního příspěvku ve výši                  

121 tis. Kč Středisku volného času, Ostrava-

Zábřeh, příspěvková organizace na přípravu 

projektu “Integrace handicapovaných a učebna                   

pro řemeslné a technické obory” 

38 

08468/RM1418/118 RM_M 48 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 

zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov               

a Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 

2017 

38 

08469/RM1418/118 RM_M 65 Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku 

Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 

38 

08470/RM1418/118 RM_M 11 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací pro rok 2018 v oblastech podpora osob s 

handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví 

86 

08471/RM1418/118 RM_M 62 Návrh na změny u poskytnutých příspěvků                      

a poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 

organizace, z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

40 

08472/RM1418/118 RM_M 33 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 v oblasti Volný čas 

60 

08473/RM1418/118 RM_M 61 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2018, víceletých 

neinvestičních účelových dotací na léta 2018 - 

2020 a neinvestičních příspěvků a transferů                 

60 
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pro rok 2018 v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostrava 

08474/RM1418/118 RM_M 27 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy na rok 2018 v rámci programů                

na podporu Tělovýchovy a sportu a Vrcholového 

sportu 

60 

08475/RM1418/118 RM_M 41 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 v oblasti Školství 

60 

08476/RM1418/118 RM_M 67 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků 

z rozpočtu statutárního města Ostravy na 

vzdělávání a talentmanagement v oblasti 

technických a přírodních věd na území SMO                

pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 

91 

08477/RM1418/118 RM_M 5 Středisko volného času, Ostrava - Moravská 

Ostrava, p.o. - změna podmínek čerpání 

poskytnutého účelového příspěvku 

42 

08478/RM1418/118 RM_M 1 Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2018 91 

08479/RM1418/118 RM_M 7 Návrh Programu na podporu rozvoje bilingvní               

a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 

středních školách se sídlem na území statutárního 

města Ostravy pro školní rok 2018/2019 

91 

08480/RM1418/118 RM_M 8 Kritéria k hodnocení návrhů a výzva k podání 

návrhů na ocenění žákovská osobnost a žákovský 

kolektiv u příležitosti Dne dětí 2018 

91 

08481/RM1418/118 RM_M 12 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace akciové 

společnosti Sportovní agentura, a.s. 

91 

08482/RM1418/118 RM_M 2 Návrh koupit nemovité věci - pozemky v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

08 

08483/RM1418/118 RM_M 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 36 ke Koncesní 

smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO ze dne                  

22. 12. 2000 

08 

08484/RM1418/118 RM_M 15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě                    

o zřízení věcného předkupního práva                              

k nemovitým věcem v PZ Ostrava - Mošnov 

08 

08485/RM1418/118 RM_M 16 Návrh na zřízení věcných břemen a návrh                  

na uzavření smluv o zřízení věcných břemen                

pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

08486/RM1418/118 RM_M 17 Návrh na záměr města prodat nemovité věci            

v k. ú. Svinov, v k.ú. Muglinov a návrh na záměr 

města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrušov,              

vše obec Ostrava 

08 

08487/RM1418/118 RM_M 18 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na záměr města 

nesměnit pozemky v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 

Ostrava 

 

 

08 
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08488/RM1418/118 RM_M 19 Návrh na záměr města neprodat část pozemku 

(lokalita ul. Cingrova), návrh na záměr města 

prodat pozemky (ul. Pelclova), návrh na záměr 

města neprodat části pozemků (lokalita                           

Na Karolíně), vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

08489/RM1418/118 RM_M 20 Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec 

Ostrava 

08 

08490/RM1418/118 RM_M 21 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

08491/RM1418/118 RM_M 22 Návrh na svěření pozemků městskému obvodu 

Proskovice a městskému obvodu Ostrava-Jih                   

a nesvěření části pozemku městskému obvodu 

Nová Ves 

08 

08492/RM1418/118 RM_M 28 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Poruba a k.ú. Poruba-sever, návrh na záměr města 

prodat pozemky v k.ú. Heřmanice a k.ú. Slezská 

Ostrava, vše obec Ostrava 

08 

08493/RM1418/118 RM_M 29 Návrh na záměr města vypůjčit nemovitosti v k. ú. 

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

návrh na záměr města pronajmout pozemky v k. ú. 

Heřmanice a k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

08 

08494/RM1418/118 RM_M 30 Návrh na poskytnutí slevy z nájmu  

08495/RM1418/118 RM_M 31 Návrh předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a záměr 

pronájmu staveb 

08 

08496/RM1418/118 RM_M 32 Návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava Návrh na záměr 

města darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08497/RM1418/118 RM_M 34 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv              

o zřízení služebností 

08 

08498/RM1418/118 RM_M 35 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice                   

a k.ú. Bartovice, obec Ostrava 

08 

08499/RM1418/118 RM_M 36 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

08500/RM1418/118 RM_M 37 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava 

08 

08501/RM1418/118 RM_M 42 Návrh na souhlas s umístěním stavebních                     

a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví 

SMO v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,               

pro Ostravskou univerzitu 

08 

08502/RM1418/118 RM_M 43 Návrh na nesouhlas s umístěním odplyňovacího 

vrtu VM-OV č. 177 včetně pěšího přístupu                  

do části pozemku ve vlastnictví SMO a návrh                

na nesouhlas se zřízením služebností umístění                 

a pěších přístupů do pozemků ve vlastnictví SMO 

08 
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pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

08503/RM1418/118 RM_M 46 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh                     

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

návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrských sítí 

08 

08504/RM1418/118 RM_M 47 Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemku 

p.p.č. 292/23, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

08505/RM1418/118 RM_M 54 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

přípojky NN, uzavření smlouvy 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 

08506/RM1418/118 RM_M 55 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

2x VN 22 kV včetně rozvaděče VN k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy                          

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

08507/RM1418/118 RM_M 56 Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 

426/3, k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

08508/RM1418/118 RM_M 59 Návrh na ukončení nájmů prostor sloužících                   

k podnikání v budově na ul. Vojanova 1a), 

Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

08509/RM1418/118 RM_M 60 Návrh na zrušení usnesení rady města č. 

07833/RM1418/110 ze dne 28.11.2017 a návrh                    

na záměr pronájmu nebytových prostor v budově 

Nové Radnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava Záměr výpůjčky prostor v k.ú. Slezská 

Ostrava 

08 

08510/RM1418/118 RM_M 57 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace 

Moravskoslezskému kraji na spolufinancování 

stavby v oblasti dopravní infrastruktury: 

mimoúrovňového křížení “Rekonstrukce MÚK 

Bazaly - II. etapa” 

38 

08511/RM1418/118 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Studie vybavení expozic                          

pro Muzeum MHD v Ostravě“ poř. č. 59/2018 

38 

08512/RM1418/118 RM_M 6 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení 

služebnosti” v souvislosti se stavbou “Přestupní 

uzel Hulváky 1. etapa” 

05 

08513/RM1418/118 RM_M 44 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcných 

břemen” v souvislosti se stavbou “Nasvětlení 

přechodu pro chodce na ul. Mitrovické u zastávek 

MHD Nová Bělá - hřiště”, “Nasvětlení přechodu 

pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Autoservis” 

a “Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, 

Petřkovice, Šilheřovická” 

 

 

05 
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08514/RM1418/118 RM_M 63 Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce 

“Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory 

- stavba 2.1 kácení dřevin” 

05 

08515/RM1418/118 RM_VZ 2 Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová - 

návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

(AD) 

05 

08516/RM1418/118 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Komunikace a inženýrské sítě 

Polanka, Janová” poř. č. 12/2018 

05 

08517/RM1418/118 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Propojení Francouzská - Rudná 

(DÚR + IČ)”, poř. č. 1/2018 

05 

08518/RM1418/118 RM_VZ 7 Voliéra pro kondora - úprava PD voliéry 05 

08519/RM1418/118 RM_VZ 8 Nová radnice - rekonstrukce vrátnic - výkon TDS 

+ BOZP 

05 

08520/RM1418/118 RM_VZ 9 Nová radnice - sjednocení systémů EZS 05 

08521/RM1418/118 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

“Veřejné osvětlení Kostelní náměstí” 

05 

08522/RM1418/118 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Areál provozu kanalizační sítě       

v Ostravě - Třebovicích, Severní spoj 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 20/2018 

05 

08523/RM1418/118 RM_M 45 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 

do majetku města 

89 

08524/RM1418/118 RM_VZ 11 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení 

architektonické studie “revitalizace předprostoru 

Domu umění” 

89 

08525/RM1418/118 RM_M 39 Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace na rok 2018 

80 

08526/RM1418/118 RM_M 10 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na realizaci akcí 

pořádaných ZO ČSOP ALCES v rámci činnosti 

EKOCENTRA ČSOP OSTRAVA a realizace 

projektu Knihovny města Ostravy “Den Země 

2018” 

80 

08527/RM1418/118 RM_M 40 Informace České asociace odpadového 

hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb 

a Sdružení komunálních služeb k riziku navýšení 

nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst 

80 

08528/RM1418/118 RM_M 38 Informace o stavu GISMO za rok 2017 a rozvoji 

GISMO na rok 2018 

 

08529/RM1418/118 RM_VZ 6 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

technické podpory k produktům společnosti 

NetApp se společností CDC Data s.r.o. 

83 

08530/RM1418/118 RM_M 13 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování 

investičních služeb s PPF bankou, a.s. 

07 

08531/RM1418/118 RM_M 14 Návrh na uzavření Přílohy Rámcové smlouvy                

o platebních a bankovních službách s PPF bankou, 

a.s. pro zřízení termínovaného vkladu na 10 

07 
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měsíců 

08532/RM1418/118 RM_M 49 Úprava rozpočtu r. 2018 07 

08533/RM1418/118 RM_M 50 Návrh na uzavření Smlouvy o vkladovém účtu                 

s termínovanými vklady s Československou 

obchodní bankou, a.s. pro zřizování 

termínovaných vkladů 

07 

08534/RM1418/118 RM_M 4 Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění dopravní 

obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 

veřejnou linkovou dopravou pro oblast Frýdecko-

Místecko 

09 

08535/RM1418/118 RM_M 64 Návrh dodatku č. 22 ke smlouvě o dílo a smlouvě 

mandátní uzavřené mezi subjekty - statutární 

město Ostrava a Ostravské komunikace, a.s. 

09 

08536/RM1418/118 RM_M 9 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem               

v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

08537/RM1418/118 RM_VZ 1 Zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení a provedení stavby “Moravskoslezské 

inovační centrum a.s. - změna užívání části prostor 

v budově TANDEM v Ostravě Pustkovci” 

84 

08538/RM1418/118 RM_VZ 3 Přístup do právního informačního systému Beck-

online na období od 03/2018 do 02/2019 

84 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 53 Návrh na pořízení Změny č. 2 Územního plánu 

Ostravy zkráceným postupem 

89 

  RM_M 51 Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí 

investiční účelové dotace na akci “Rekonstrukce 

plochých střech a výměna osvětlení I. ledové 

plochy Multifunkční arény v Ostravě-Porubě” 

91 
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RM_M 0 
Schválení programu 118. schůze rady města konané dne 20.02.2018 
  
Usnesení číslo: 08458/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 118. schůze rady města konané dne 20.02.2018 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08459/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 
124/2556, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 709 24, IČO 471 51 595, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2018 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán pro rok 2018 společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti Dům 

kultury města Ostravy, a.s. pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 
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Ostravy, a.s. a členem představenstva dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 

Ostravy, a.s. a členem představenstva dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 

Ostravy, a.s. a členem představenstva dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
představenstvu společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Vogl, T: 30.06.2019 

 předseda představenstva 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08460/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), obchodní společnosti 
Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ               
710 07, IČO: 253 93 430, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2018 a parametrů motivačního 

systému odměňování člena TOP managementu společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2018 společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti 

Krematorium Ostrava, a.s. pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Krematorium Ostrava, 

a.s. a členem představenstva dle  přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
členovi představenstva obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., IČO: 253 93 430, Ing. 

IXX FXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

Ostrava-XXXXXXXXX XXXX, smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
členu představenstva společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Ivo Furmančík, T: 28.06.2019 

 člen představenstva společnosti 

  
 

RM_M 26 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc leden 2018 
  
Usnesení číslo: 08461/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc leden 2018 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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RM_M 25 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační 
zajištění projektu “Na kole dětem” 
  
Usnesení číslo: 08462/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostrava ve výši 100 000 Kč společnosti HigBic s.r.o., IČO: 29208521,               

se sídlem Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou, PSČ: 698 01  na organizační zajištění projektu 

“Na kole dětem” dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3429, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace                 

z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi: statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a společností HigBic s.r.o., IČO: 29208521, se sídlem 

Na Hrázi 244, 698 01 Veselí Nad Moravou dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši 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: 07.03.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 23 
Podnět občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08463/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

města k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 52 
Výzva společnosti OVANET a.s. k zaplacení částky 280 658,- Kč 
  
Usnesení číslo: 08464/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat společnost OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 

702 00  Ostrava, aby zaplatila statutárnímu městu Ostrava částku 280 658,- Kč nejpozději 

do 30. 3. 2018, a za tím účelem jmenované společnosti zaslat písemnou výzvu, jejíž znění tvoří 

přílohu č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 58 
Návrh programu 33. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 7. března 2018 
  
Usnesení číslo: 08465/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 33. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu                   

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

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 66 
Informace o předmětu soudního řízení 
  
Usnesení číslo: 08466/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o předmětu soudního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 

8Af 48/2014 dle důvodové zprávy a příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu a vyjádření 

primátora Ing. Tomáše Macury, MBA k výzvě soudu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 121 tis. Kč Středisku volného 
času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace na přípravu projektu 
“Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory” 
  
Usnesení číslo: 08467/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05771/RM1418/84 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku ve výši    121000,- Kč právnické osobě Středisko volného 

času, příspěvková organizace, IČO 75080516, se sídlem Gurťjevova 1823/8, 700 30 Ostrava-

Zábřeh, na přípravu projektu “Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické 

obory” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje 
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účelová rezerva ORJ 300 

§ 3636, ÚZ 3636, pol. 5901                                         o             121 tis. Kč 

zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§  3233 pol. 6351, ÚZ 3636, ORJ 300, org. 82            o             121 tis. Kč  

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele právnické osobě Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, 

příspěvková organizace, IČO 75080516, a to: 

zvýšení investičního příspěvku                    o  121 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 48 
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-
Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová 
zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 2017 
  
Usnesení číslo: 08468/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 07028/RM1418/100 
k usnesení č. 1801/ZM1418/28 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu projektů 

a) Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová 

b) Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov 

c) Rozvojová zóna Hrušov 

d) Vědecko-technologický park Ostrava 
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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

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

technologický park Ostrava za I. pololetí roku 2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

usnesení za II. pololetí roku 2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 65 
Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku Řemeslný inkubátor 
Ostrava z.s. 
  
Usnesení číslo: 08469/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
na straně statutárního města Ostravy výdaje spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s.                         

nad 500 tis. Kč dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s ročními členskými příspěvky pro rok 2018 pro statutární 

město Ostrava ve výši 5 889 765,99 Kč, pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu 

Ostrava ve výši 100 tis. Kč a se splatností těchto příspěvků 5 dnů od schválení usnesení správní 

radou 
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RM_M 11 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2018                       
v oblastech podpora osob s handicapem, prevence kriminality                           
a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 08470/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
k usnesení č. 1536/ZM1418/24 
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 podpora osob s handicapem na rok 2018 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpora osob                             

s handicapem na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č.11 s žadateli uvedenými v příloze 

č.2 předloženého materiálu s výjimkou žadatelů s pořadovým číslem 40 až 49 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpora osob                                

s handicapem na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č.12 s žadateli uvedenými v příloze 

č.2 předloženého materiálu s pořadovým číslem 40 až 49 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpora osob s handicapem na rok 

2018 dle přílohy č.3 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým 

žadatelům uvedeny v téže příloze 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2018 dle 

přílohy č.5 předloženého materiálu 
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- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality 

na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č.11 s žadateli uvedenými v příloze č.5 

předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2018 dle 

přílohy č.6 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům 

uvedeny v téže příloze 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2018 dle přílohy č.8 

předloženého materiálu 

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

2018 dle návrhu uvedeného v příloze č.11 s žadateli uvedenými v příloze č.8 předloženého 

materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

 

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

č.9 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny                   

v téže příloze 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit 

 

- finanční rezervu v oblasti prevence kriminality v celkové výši 2.155.000 Kč 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro dar PČR a pro řešení mimořádných 

okolností či nově vzniklých potřeb v průběhu roku 2018, případně pro využití finančních 

prostředků na transfery v oblasti prevence kriminality. 
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8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, 

kterým se v oblasti podpora osob s handicapem: 

- snižují běžné výdaje 

  na § 4399, pol. 5909, ÚZ 7106, ORJ 180          o     11 049 tis. Kč 

  na § 4351, pol. 5909, ÚZ 7303, ORJ 180          o       1 199 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 

  § 4399, pol. 5213, ÚZ 7106, ORJ 180               o       1 408 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

  § 4399, pol. 5221, ÚZ 7106, ORJ 180               o       1 375 tis. Kč 

  § 4399, pol. 5222, ÚZ 7106, ORJ 180               o       4 210 tis. Kč 

  § 4399, pol. 5223, ÚZ 7106, ORJ 180               o       4 110 tis. Kč 

  § 4399, pol. 5229, ÚZ 7106, ORJ 180               o       1 145 tis. Kč 

- schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti prevence kriminality: 

- snižují běžné výdaje 

  na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401, ORJ 180          o       4 990 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 

  § 4349, pol. 5212, ÚZ 7401, ORJ 180               o          179 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

  § 4349, pol. 5339, ÚZ 7401, ORJ 180               o          270 tis. Kč 
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- zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

  § 4349, pol. 5221, ÚZ 7401, ORJ 180               o       2 342 tis. Kč 

  § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401, ORJ 180               o       2 099 tis. Kč 

  § 4349, pol. 5223, ÚZ 7401, ORJ 180               o          100 tis. Kč 

- schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti zdravotnictví: 

- snižují běžné výdaje 

  na § 3549, pol. 5909, ÚZ 7700, ORJ 170          o       3 000 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

  § 3549, pol. 5221, ÚZ 7700, ORJ 170               o          582 tis. Kč 

  § 3549, pol. 5222, ÚZ 7700, ORJ 170               o       1 324 tis. Kč 

  § 3549, pol. 5223, ÚZ 7700, ORJ 170               o          794 tis. Kč 

  § 3549, pol. 5229, ÚZ 7700, ORJ 170               o          300 tis. Kč 

  

9) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 8) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 62 
Návrh na změny u poskytnutých příspěvků a poskytnutí účelového 
neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 
organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08471/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 1715/ZM1418/27 
k usnesení č. 1895/ZM1418/29 
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Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 

Nemocniční 898/20A, 728 80, Ostrava, o změnu podmínek čerpání poskytnutých příspěvků 

a termínu závěrečných vyúčtování: 

• investičního příspěvku ve výši 550.000,--Kč na vypracování investičního záměru                      

na akci ”Modernizace stravovacího provozu” 

• investičního příspěvku ve výši 250.000,--Kč na vypracování investičního záměru na akci 

“Rekonstrukce čtyř operačních sálů (urologie + orthopedie)” 

• investičního příspěvku ve výši 300.000,--Kč na vypracování 

dokumentace ”Dokumentace zdolávání požáru” 

• investičního příspěvku ve výši 800.000,--Kč na vypracování projektové 

dokumentace ”Chladící provozy v Městské nemocnici Ostrava” 

• investičního příspěvku ve výši 556.600,--Kč na realizaci díla ”Klíčový režim” 

• investičního příspěvku ve výši 4.360.000,--Kč na realizaci díla včetně projektové 

dokumentace “Směšování na patách objektů” 

• investičního příspěvku ve výši 9.472.000,--Kč na realizaci díla “Osazení termoventilů”  

• účelového neinvestičního příspěvku ve výši 1.278.000,--Kč na realizaci díla ”Úprava 

povrchu stěn na chodbách v pavilonech H1, H2, H3” 

• investičního příspěvku ve výši 800.000,--Kč na vypracování projektové dokumentace 

“Modernizace dětského pavilonu” 

• investičního příspěvku ve výši 8.000.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky 

“Monitory životních funkcí - (Kardiologie)” 

• investičního příspěvku ve výši 1.800.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky 

“Monitory životních funkcí - (Dětské lékařství)” 

• investičního příspěvku ve výši 12.500.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky 

“Operační mikroskopy - (Neurochirurgie)” 

• investičního příspěvku ve výši 4.100.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky 

“Operační mikroskopy - (Oftalmologie)” 

• investičního příspěvku ve výši 5.000.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky “RTG 

přístroje - (Radiologie a zobrazovací metody - Neurochirurgie)” 

• investičního příspěvku ve výši 3.200.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky “RTG 

přístroje - (Radiologie a zobrazovací metody - Urologie)” 

• investičního příspěvku ve výši 1.900.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky “RTG 

přístroje - (Radiologie a zobrazovací metody - Dětské lékařství)” 

dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, o změnu účelu 

poskytnutých příspěvků: 
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• investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 300.000,--Kč na akci “Dokumentace 

zdolávání požáru” a Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80, Ostrava, žádá o změnu investičního příspěvku     

na účelový neinvestiční příspěvek 

dle přílohy č. 1, bodu 3 předloženého materiálu 

• investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 800.000,--Kč na akci “Modernizace dětského 

pavilonu” a Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162,                  

se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80, Ostrava, žádá o změnu účelu použití příspěvku             

z původně “vypracování projektové dokumentace” na nově “vypracování investičního 

záměru”   

dle přílohy č. 1, bodu 9 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit změnu podmínek pro čerpání a termínů závěrečných vyúčtování: 

• investičního příspěvku ve výši 550.000,--Kč na vypracování investičního záměru                              

na akci ”Modernizace stravovacího provozu” 

• investičního příspěvku ve výši 250.000,--Kč na vypracování investičního záměru na akci 

“Rekonstrukce čtyř operačních sálů (urologie + orthopedie)” 

• investičního příspěvku ve výši 300.000,--Kč na vypracování 

dokumentace ”Dokumentace zdolávání požáru” 

• investičního příspěvku ve výši 800.000,--Kč na vypracování projektové 

dokumentace ”Chladící provozy v Městské nemocnici Ostrava” 

• investičního příspěvku ve výši 556.600,--Kč na realizaci díla ”Klíčový režim” 

• investičního příspěvku ve výši 4.360.000,--Kč na realizaci díla včetně projektové 

dokumentace “Směšování na patách objektů” 

• investičního příspěvku ve výši 9.472.000,--Kč na realizaci díla “Osazení termoventilů”  

• účelového neinvestičního příspěvku ve výši 1.278.000,--Kč na realizaci díla ”Úprava 

povrchu stěn na chodbách v pavilonech H1, H2, H3” 

• investičního příspěvku ve výši 800.000,--Kč na vypracování projektové dokumentace 

“Modernizace dětského pavilonu” 

• investičního příspěvku ve výši 8.000.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky 

“Monitory životních funkcí - (Kardiologie)” 

• investičního příspěvku ve výši 1.800.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky 

“Monitory životních funkcí - (Dětské lékařství)” 

• investičního příspěvku ve výši 12.500.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky 

“Operační mikroskopy - (Neurochirurgie)” 

• investičního příspěvku ve výši 4.100.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky 
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“Operační mikroskopy - (Oftalmologie)” 

• investičního příspěvku ve výši 5.000.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky “RTG 

přístroje - (Radiologie a zobrazovací metody - Neurochirurgie)” 

• investičního příspěvku ve výši 3.200.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky “RTG 

přístroje - (Radiologie a zobrazovací metody - Urologie)” 

• investičního příspěvku ve výši 1.900.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky “RTG 

přístroje - (Radiologie a zobrazovací metody - Dětské lékařství)” 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit změnu účelu poskytnutých příspěvků: 

• investičního příspěvku poskytnutého na akci “Dokumentace zdolávání požáru” ve výši 

300.000,--Kč na účelový neinvestiční příspěvek 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, bodu 3 předloženého materiálu 

• investičního příspěvku poskytnutého na akci “Modernizace dětského pavilonu” ve výši 

800.000,--Kč a změnit účel použití příspěvku z původně “vypracování projektové 

dokumentace” na nově “vypracování investičního záměru” výše uvedené akce 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, bodu 9 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit návrhy dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města  

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 33 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 08472/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1818/ZM1418/28 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého 

materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 

materiálu z věcných důvodů 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas                    

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným 

v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, a to 

ve výši dle přílohy č. 3 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávních  smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 4                     

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
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- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                             o         1 425 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5212, ÚZ 7105                                                                  o             20 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                                              o             45 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5221, ÚZ 7105                                                                   o           100 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5223, ÚZ 7105                                                                   o            265 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5229, ÚZ 7105                                                                   o            215 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                                               o              60 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5222, ÚZ 7105                                                                   o            720 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit návrhy dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

07.03.2018 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
7) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2018 příjemcům uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu, a to ve výši a za podmínek 

pro poskytnutí příspěvků uvedených v příloze č. 5, 6 a v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 

  

8) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 
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neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                              o            475 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5331, ÚZ 7105                                                                   o            10 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5331, ORG. 82, ÚZ 7105                                                   o          120 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5331, ORG. 83, ÚZ 7105                                                   o            20 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5331, ORG. 84, ÚZ 7105                                                   o            95 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 7105                                                                    o            60 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 41, ÚZ 7105                                                    o           30 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 81, ÚZ 7105                                                    o           30 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 82, ÚZ 7105                                                    o           40 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 83, ÚZ 7105                                                    o           20 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 84, ÚZ 7105                                                    o            50 tis. Kč 

  

9) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 

zvýšení neinvestičních příspěvků 

Středisku volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, 

příspěvkové organizaci                                                                               o             30 tis. Kč 

Středisku volného času, Ostrava – Zábřeh, příspěvkové organizaci          o           160 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, příspěvkové organizaci               o             40 tis. Kč 

Středisku volného času, Moravská Ostrava – Ostrava, příspěvkové 

organizaci                                                                                                     o           145 tis. Kč 

Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové 

organizaci                                                                                                     o             30 tis. Kč 

  

10) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 61 
Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací               
pro rok 2018, víceletých neinvestičních účelových dotací na léta 2018 - 
2020 a neinvestičních příspěvků a transferů pro rok 2018 v oblasti 
kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08473/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1821/ZM1418/28 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu komise kultury RM - grantové komise uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 

materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého 

materiálu z věcných důvodů 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury                          

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným 

v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2018 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu, 

a to ve výši dle přílohy č. 4, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu 

usnesení, přílohy č. 5 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro roky 2018 - 2020 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 6 předloženého 

materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 6, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu                            

a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací 

mezi statutárním městem Ostrava a příjemci víceletých neinvestičních dotací dle tohoto bodu 

usnesení, přílohy č. 7 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101 o 12.150 tis. Kč 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7102  o    815 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101 o   830 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101 o 1 000 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5229, ÚZ 7101 o   210 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5493, ÚZ 7101 o   100 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101 o   550 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 7101 o    30 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101 o 3 960 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101 o    45 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101 o   100 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101 o   200 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101 o   510 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5221, ÚZ 7101 o   150 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101 o   200 tis. Kč 
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na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101 o   160 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5213, ÚZ 7101 o   380 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5212, ÚZ 7101 o   490 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101 o   350 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101 o   120 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101 o 3 130 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7101 o   170 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101 o    50 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5332, ÚZ 7101 o    30 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5339, ÚZ 7101 o   150 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5332, ÚZ 7101 o    50 tis. Kč 

  

8) ukládá 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit radě města zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

- 2019 neinvestiční transfer ve výši 3.150.000,- Kč, 

- 2020 neinvestiční transfer ve výši 3.150.000,- Kč, 

na zajištění realizací projektů příjemců neinvestičních účelových dotací dle bodu 6) tohoto 

usnesení, a to ve výši uvedené v příloze č. 6 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
9) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit návrhy dle bodů 2) – 8) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

07.03.2018 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
10) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových příspěvků a transferů městským obvodům v oblasti 

kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 8 

předloženého materiálu z věcných důvodů 

  

11) rozhodla 
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o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků a transferů z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 příjemcům uvedeným v přílohách č. 9, 10 předloženého materiálu, a to 

ve výši dle příloh č. 9, 10 a za podmínek pro poskytnutí příspěvků a transferů uvedených                             

v přílohách č. 11, 12 a  v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

12) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7102  o 4 720 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 43 o 150 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 81 o 50 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4234 o 500 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4240 o 250 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102 o 250 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4212 o 890 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4215 o 150 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4234 o 60 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102 o 1 150 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4214 o 40 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4215 o 70 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4254 o 70 tis. Kč 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 503  o  300 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 505 o  170 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 512 o  120 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 516 o  350 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 524 o  150 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 503, o 300 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 300 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 
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- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 505, o 170 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 170 tis. Kč 

Městský obvod Lhotka 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 512, o 120 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 120 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 516, o 350 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 350 tis. Kč 

Městský obvod Plesná 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 524, o 150 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 150 tis. Kč 

  

13) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

Čtyřlístku – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvkové organizaci o 150 tis. Kč 

Středisku volného času Korunka, příspěvkové organizaci o 50 tis. Kč 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci o 560 tis. Kč 

Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci o 250 tis. Kč 

Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci o 890 tis. Kč 

Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci o 70 tis. Kč 

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci o 40 tis. Kč 

Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci o 220 tis. Kč 

  

14) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 12) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 27 
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy                    
na rok 2018 v rámci programů na podporu Tělovýchovy a sportu                      
a Vrcholového sportu 
  
Usnesení číslo: 08474/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018                

v rámci programu na podporu tělovýchovy a sportu ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným 

v přílohách č. 1, 2, 4 a 5 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci 

programu na podporu tělovýchovy a sportu dle příloh č. 1 - 5 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci 

programu na podporu tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 6 a  důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci 

programu na podporu vrcholového sportu dle příloh č. 7 - 8 předloženého materiálu 
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5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci 

programu na podporu vrcholového sportu dle přílohy č. 9 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení a dle přílohy 

č. 10 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161             o  68 200 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161             o       540 tis. Kč 

z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161  o 68 040 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 161              o      220 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161              o      320 tis. Kč 

z v y š u j í 

investiční transfery 

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7103, ORJ 161              o      160 tis. Kč 

  

8) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 7) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 

města na jeho jednání dne 07.03.2018  
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 41 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků                       
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Školství 
  
Usnesení číslo: 08475/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1818/ZM1418/28 
k usnesení č. 1998/ZM1418/31 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to 

ve výši dle přílohy č. 2 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemci dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                           o                         1 955 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 140 
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§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107                           o                            690 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107                           o                            370 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107                           o                            895 tis. Kč  

  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
5) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelových neinvestičních příspěvků v oblasti Školství z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků v oblasti Školství z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2018 příjemcům uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu, a to 

ve výši a za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedených v příloze č. 5, 7 a v důvodové 

zprávě předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                                 o                                   850 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 81                  o                                   190 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 82                  o                                   190 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 83                  o                                   180 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 84                  o                                   230 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 85                  o                                     60 tis. Kč    

  

8) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 
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zvýšení neinvestičních příspěvků 

Středisku volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, přísp. organizaci       o  190 tis. Kč 

Středisku volného času , Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci                          o  190 tis. Kč 

Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci                              o  180 tis. Kč 

Středisku volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvkové organizaci         o  230 tis. Kč 

Firemní školce města Ostravy, příspěvkové organizaci                                            o   60 tis. Kč 

  

9) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků v oblasti Školství z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2018 příjemcům uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu, a to 

ve výši a za podmínek pro poskytnutí příspěvků uvedených v příloze č. 6, 7 a v důvodové 

zprávě předloženého materiálu 

  

10) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                                   o                         4 450 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107                                   o                          4 450 tis. Kč 

  

11) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) a 10) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 67 
Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti 
technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 
2019 
  
Usnesení číslo: 08476/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 1829/ZM1418/28 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

a) rozhodnout o  poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2018 a 1. čtvrtletí 2019 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 1 

předloženého materiálu v celkové výši  29 295 tis. Kč 

b) rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2018 a 1. čtvrtletí 2019 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 2 

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

v předloženém materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

a) rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019  v oblasti vzdělávání a 

talentmanagementu mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) 

písm. a) tohoto usnesení a Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

b) rozhodnout o zaslání sdělení o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019  v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům 

dle bodu 1) písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

 

snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140                     o 29.295 tis. Kč 

zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   2.080 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o 12.915 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   1.250 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   6.550 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   1.940 tis. Kč 

investiční transfery 
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na § 3299, pol. 6313, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o      740 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6322, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   1.170 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6329, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o      100 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   2.550 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

07.03.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
5) rozhodla 

  
a) o poskytnutí účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. 

čtvrtletí 2019  v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým organizacím 

zřizovaným statutárním městem a městskými obvody dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu              

v celkové výši 10 705 tis. Kč 

b) o neposkytnutí účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. 

čtvrtletí 2019  v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým organizacím 

zřizovaným statutárním městem a městskými obvody dle Přílohy č. 6 z důvodů, které jsou                   

ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v předloženém materiálu  

  

6) rozhodla 

  
a) o zaslání Sdělení o poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 

a 1. čtvrtletí 2019 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým organizacím dle 

bodu 5) písm. a) tohoto usnesení a Přílohy č. 5 a Přílohy č. 7 předloženého materiálu 

b) o zaslání Sdělení o neposkytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2018 a 1. čtvrtletí 2019  v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým organizacím 

dle bodu 5) písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 6 a Přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140                      o 10.705 tis. Kč 
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zvyšují 

neinvestiční příspěvky 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORJ 140                                             o   7.735 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 81, ORJ 140                              o      360 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 83, ORJ 140                              o      430 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 84, ORJ 140                              o      540 tis. Kč 

investiční příspěvky 

na § 3299, pol. 6351, ÚZ 7113, ORJ 140                                              o   1.530 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6351, ÚZ 7113, ORG 83, ORJ 140                               o      110 tis. Kč       

  

8) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

zvýšení neinvestičních příspěvků 

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.            o  360 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                               o  430 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.                        o  540 tis. Kč 

zvýšení investičního příspěvku 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                               o  110 tis. Kč 

  

9) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 5 
Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. - změna 
podmínek čerpání poskytnutého účelového příspěvku 
  
Usnesení číslo: 08477/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 04179/RM1418/62 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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změnu u poskytnutého účelového příspěvku organizaci Středisko volného času, Ostrava - 

Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559: 

investiční a neinvestiční příspěvek na projekt “Máme zelenou -  podpora celoroční zájmové 

činnosti” schválený usn. č. 04179/RM1418/62 ze dne 14.6.2016: 

- změna termínu pro čerpání a závěrečné finanční vypořádání, a to “do 31.08.2018” 

  

 
RM_M 1 
Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2018 
  
Usnesení číslo: 08478/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 07673/RM1418/108 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
ocenit 15 pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2018 dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč každému z oceněných pedagogů dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru školství a sportu 

organizačně zajistit slavnostní akci ke Dni učitelů 2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 27.03.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 7 
Návrh Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky                      
v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území 
statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 
  
Usnesení číslo: 08479/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
91 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

a) schválit návrh Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, 

základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 

2018/2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní                    

a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území 

statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní                                   

a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území 

statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit návrhy dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

07.03.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 8 
Kritéria k hodnocení návrhů a výzva k podání návrhů na ocenění 
žákovská osobnost a žákovský kolektiv u příležitosti Dne dětí 2018 
  
Usnesení číslo: 08480/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
kritéria k hodnocení návrhů na ocenění žákovská osobnost a žákovský kolektiv u příležitosti 
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Dne dětí 2018 

  

 
RM_M 12 
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace akciové společnosti Sportovní 
agentura, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08481/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 100 tis. Kč akciové společnosti Sportovní 

agentura, a.s., IČO: 26187647, se sídlem Navrátilova 676/1, 110 00  Praha 1 dle přílohy č. 1                     

a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

mimořádné dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu na “Mládežnické Mistrovství České 

republiky klubů v ledním hokeji” 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 100 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161                 o 100 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

na jeho zasedání dne 07.03.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 2 
Návrh koupit nemovité věci - pozemky v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08482/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- p.p.č. 538/1 

- p.p.č. 550/3 

od vlastníků: 

XXXXXXX XXXX XXXXX XXX, rok narození XXXX a XXXXXXX XXXXXX, rok 

narození XXXX, oba bydliště XXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou celkem 184.160,00 Kč 

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

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 

1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 

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

a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude                                

do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 

1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 

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

a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude                              

do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 3 
Návrh na uzavření Dodatku č. 36 ke Koncesní smlouvě ev. č. 
05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 
  
Usnesení číslo: 08483/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 36 ke Koncesní smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451 a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, 

Nádražní 28/3114, PSČ: 729 71, IČO: 45193673, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

kterým se stanovuje výše nájemného na rok 2018 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného 
předkupního práva k nemovitým věcem v PZ Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 08484/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného předkupního práva k nemovitým 

věcem, se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO:                             

289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00  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 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na zřízení věcných břemen a návrh na uzavření smluv o zřízení 
věcných břemen pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08485/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plynovodu k  pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 302/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 302/31 - zahrada, 

parc. č. 302/40 - lesní pozemek, 

v k. ú. Hrušov, 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 věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene NTL 

plynovodu k  pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Moravská Ostrava, 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. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, v k.ú. 
Muglinov a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. 
Hrušov, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08486/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci: 

 

- část pozemku parc.č. 659/175 o výměře 137 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

plánu č. 2805 - 84/2017 vyhotoveného pro k.ú. Svinov, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu, označena jako pozemek parc.č. 659/304 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci: 

 

- část pozemku p.p.č. 162/44 o výměře 275 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle 

geometrického plánu č. 2608 - 16/2017 vyhotoveného pro k.ú. Muglinov, který                          

je přílohou č. 3 předloženého materiálu, označena jako pozemek p.p.č. 162/55 v k.ú. Muglinov, 

obec Ostrava 

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

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci: 

- pozemek parc.č. 588/1 

- pozemek parc.č. 588/2 

- pozemek parc.č. 588/3 

- pozemek parc.č.585 

- pozemek parc.č. 590/2 

- pozemek parc.č. 592 
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- pozemek parc.č. 593 

- pozemek parc.č. 1876/1 

- pozemek parc.č. 1877 

- pozemek parc.č. 605/1 

- pozemek parc.č. 605/2 

- pozemek parc.č. 606 

- pozemek parc.č. 607, 

všechny v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny 

městskému obvodu Slezská 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: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava, návrh na záměr města nesměnit pozemky v k.ú. Zábřeh-VŽ, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08487/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, nesvěřené městskému obvodu 

Stará Bělá, a to: 

- pozemek parc.č. 2879/15 

- pozemek parc.č. 2886/15 

- pozemek parc.č. 2902/2 

- pozemek parc.č. 2902/4 

- pozemek parc.č. 2904/27 

- pozemek parc.č. 3853/16  

  

2) nesouhlasí 
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s návrhem na záměr města směnit 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřené městskému obvodu Vítkovice, a to:  

- část pozemku p.p.č. 526/13, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 160 m2 

- část pozemku p.p.č. 526/13, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 49 m2   

dle geodetického zaměření pozemků ze dne 1. 1. 2016, vyhotoveného společností Geodak, 

s.r.o.   

za 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti MALÝ 

A VELKÝ, spol. s r.o., Jánská 1660/28, 746 01 Opava, IČO: 447 38 633, a to: 

- část pozemku p.p.č. 526/5, ost. plocha, jiná plocha o výměře 39 m2 

- část pozemku p.p.č. 528/10, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 23 m2 

dle geodetického zaměření pozemků ze dne 1. 1. 2016, vyhotoveného společností Geodak, 

s.r.o.   

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19 
Návrh na záměr města neprodat část pozemku (lokalita ul. Cingrova), 
návrh na záměr města prodat pozemky (ul. Pelclova), návrh na záměr 
města neprodat části pozemků (lokalita Na Karolíně), vše v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08488/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 
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s návrhem na záměr města prodat, případně zřídit právo stavby 

k části pozemku parc. č. 2620/93 o výměře 280 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava                       

a Přívoz 

dle zákresu, který je přílohou č. 1/5 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky, a to:  

pozemek parc. č. 4131/1 

pozemek parc. č. 4131/2 

pozemek parc. č. 4131/3 

pozemek parc. č. 4131/4 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava                    

a Přívoz 

a zároveň doporučuje  zastupitelstvu města  prodat všechny tyto výše uvedené nemovité věci 

společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž                      

si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat části pozemků, a to: 

- část pozemku parc. č. 3463/10 o výměře  278 m2  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,                  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, která je dle 

geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena 

jako pozemek parc. č. 3463/58 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3463/11 o výměře 1828 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,              

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, která je dle 

geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena 

jako pozemek parc. č. 3463/60 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3463/12 o výměře 37 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,             

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřená městskému obvodu, která je dle 

geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena 

jako pozemek parc. č. 3463/59 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 381 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,                

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřená městskému obvodu, která je dle 

geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena 
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jako pozemek parc. č. 3463/62 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 4246/22 o výměře 103 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,                     

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřená městskému obvodu, která je dle 

geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena 

jako pozemek parc. č.  4246/51 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08489/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat pozemek parc. č. 1939/9 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Krásné Pole 

do společného jmění manželů XXX XXXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX a 

XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX, oba bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za kupní cenu ve výši 39.520,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 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: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 21 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08490/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 538/2, 

od vlastníka: 

- XXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, za cenu obvyklou 37.580,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 624/8, 

od vlastníka: 

- XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou 22.130,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že před 

podpisem kupní smlouvy dojde k výmazu zástavních práv u věřitele Wüstenrot hypoteční 

banka a.s., IČO 267 47 154, sídlo Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha-Nusle 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 

1) a 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 

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

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
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závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,                    

za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 4) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Proskovice                                 
a městskému obvodu Ostrava-Jih a nesvěření části pozemku 
městskému obvodu Nová Ves 
  
Usnesení číslo: 08491/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Proskovice dle čl. 9 

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

znění pozemky: 

parc.č. 434/8 - trvalý travní porost, 

parc.č. 434/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 797/77 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 828/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 828/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Proskovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění pozemky: 
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parc.č. 434/8 - trvalý travní porost, 

parc.č. 434/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 797/77 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 828/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 828/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 

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

znění pozemky: 

parc.č. 100/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění pozemky: 

parc.č. 100/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
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5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 

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

části pozemku p.p.č. 491/1 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,                

v rozsahu dle přílohy č. 3/3 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

části pozemku p.p.č. 491/1 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,               

v rozsahu dle přílohy č. 3/3 předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Poruba a k.ú. Poruba-
sever, návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Heřmanice a k.ú. 
Slezská Ostrava, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08492/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

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

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 2760/1 
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2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,                            

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

parc.č. 3509 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,                             

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

pozemek p.p.č. 409/7 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat části nemovitých věcí v  k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

-  část pozemku parc.č. 5247 o výměře 683 m2, dle geodetického zaměření, které je přílohou č. 

7/1 předloženého materiálu 

- část komunikace, umístěné na části pozemku parc.č. 5247 o výměře 683 m2, dle geodetického 

zaměření, které je přílohou č. 7/1 předloženého materiálu, 

to vše za podmínky, že část komunikace umístěna na předmětné části  pozemku bude                     

před prodejem vyřazena z pasportu místních komunikací 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů1) až 4)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh na záměr města vypůjčit nemovitosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou                    
a k. ú. Muglinov, obec Ostrava, návrh na záměr města pronajmout 
pozemky v k. ú. Heřmanice a k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08493/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit nemovitosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- pozemek p. p. č. 136/5 - ostatní plocha, dráha 

- pozemek p. p. č. 612/75 - ostatní plocha, dráha 

- tramvajový drážní most ev. č. 5-022 přes ulici Rudnou, který je umístěn nad pozemky p. p. č. 

1226/5, p. p. č. 1226/6 a p. p. č. 1226/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- tramvajový drážní most ev. č. 5-023 přes trať Českých drah, a. s. a trať Dopravního podniku 

Ostrava, a. s., který je umístěn nad pozemky p. p. č. 1149/6 a p. p. č. 1149/2 v k. ú. Zábřeh                  

nad Odrou, obec Ostrava 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 a geodetickém zaměření, které je přílohou č. 1/2 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města výpůjčit část pozemku p. p. č. 438/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 108 m2 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého 

materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku p. p. č. 337/136 - ostatní plocha, zeleň, a to část A    

o výměře 26,90 m2 a část B o výměře 53,80 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu        

ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 

kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 575/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

2,8 m2 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 30 
Návrh na poskytnutí slevy z nájmu 
  
Usnesení číslo: 08494/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost společnosti Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské 

Hory, 709 00 Ostrava, IČO 253 96 544 o poskytnutí slevy z nájmu za částečné omezení                   

v užívání pronajatých pozemků na parkovišti “Muzejní”, a to: 

- parc. č. 155 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 156 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 159/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 160 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 3490 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

které užívá na základě nájemní smlouvy ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 16. 12. 2013, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 

z důvodu stavebních a archeologických prací spojených s připravovanou výstavbou - projektu 

“Nové Lauby”, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí slevy z nájmu za částečné omezení v užívání pronajatých pozemků na parkovišti 

“Muzejní” 

pro společnost Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava, IČO 253 96 544 

ve výši 82.050,42 Kč + DPH v zákonné výši za období od 23. 10. 2017 do 31. 1. 2018 

z důvodu stavebních a archeologických prací spojených s připravovanou výstavbou - projektu 

“Nové Lauby” 

na pozemcích parc. č. 155, parc. č. 156, parc. č. 159/1, parc. č. 160 a parc. č. 3490, vše v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

užívaných na základě nájemní smlouvy ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 16. 12. 2013, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 
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RM_M 31 
Návrh předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy 
do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a záměr 
pronájmu staveb 
  
Usnesení číslo: 08495/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

62.468.901,36 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000                  

ve znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně 

61.307.665,36 Kč 

- Kanalizace na ul. Matiční v úseku 1 - DN 600 celkové délky 127 m včetně 2 kusů 

kanalizačních šachet DN 1000 mezi ul.  Sokolská a Havlíčkovo nábřeží, v úseku 2  DN 

500/750, DN 500 celkové délky 66,35 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 1000 mezi  ul. 

Sokolská a Dr. Šmerala a vodovod z potrubí PE 100 RC D 110 celkové délky 180 m včetně 3 

kusů vyvařovacích šoupátek, 

kanalizace na ul. Hrabákova DN 400 celkové délky 96,16 m včetně 3 kusů kanalizačních 

šachet DN 1000 a vodovod z potrubí PE 100 RC D 110  celkové délky 102,26 m, vše uložené v 

pozemcích parc. č. 580/1, parc. č. 580/2, parc. č. 3506/1, parc. č. 3508, parc. č. 3527/2, parc. č. 

3528, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním 

souhlasem č. 108/17/VH/K ze dne 9. 10. 2017 a vybudovány v rámci akce  “Rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova”, ORG 7335, v pořizovací ceně 6.398.684,88 

Kč. 

- Kanalizace DN 400, DN 300, DN 200, DN 150 celkové délky 270,72 m včetně 11 kusů 

kanalizačních šachet DN 1000 a vodovod V2 PE 100 D 110, D 150 celkové délky 331,73 m 

včetně 2 kusů hydrantů, 10 kusů šoupat, vodovod V1 PE 100 D 110, D 90 celkové délky 

198,14 m včetně 2 kusů šoupat, uložené v pozemcích parc. č. 197/12, parc. č. 197/10, parc. č. 

267, parc. č. 336/2, parc. č.  399, parc. č. 402/1, parc. č. 402/5, parc. č. 402/6, parc. č. 402/7, 

parc. č. 402/12, parc. č. 403, parc. č. 421/3, vše v k. ú. Muglinov, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č. 115/17/VH/K ze dne 25. 10. 2017 a vybudována                      

v rámci stavby “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Na Druhém a Pěší v k. ú. Muglinov”, 

ORG 7336, v pořizovací ceně 6.165.434,18 Kč. 

- Jednotná kanalizace DN 300 celkové délky 59,67 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 

1000, uložená v pozemcích parc. č. 414/3, parc. st. č. 393, parc. č. 420/1, parc. č. 414/4, vše                         

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 

128/17/VH/K  ze dne 14. 11. 2017 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace ul. 
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Rudolfova”, ORG 7339, v pořizovací ceně 1.919.101,00 Kč. 

- Kanalizační síť DN 300 celkové délky 2 101,48 m a DN 250 celkové délky 773,31 m včetně 

98 kusů kanalizačních šachet DN 1000 a 4 kusů kanalizačních šachet DN 600, uložená                      

v pozemcích parc. č. 61/2, parc. st. č. 143/2, parc. st. č. 1159, parc. č. 588, parc. st. č. 38/1, 

parc. č. 448/2, parc.č. 448/8, parc. č. 491/1, parc. č. 502/1, parc. č. 518/1, parc. č. 518/2, parc. 

č. 522, parc. č. 589/2, parc. č. 411/1, parc. č. 440/4, parc. č. 469/1, parc. č. 493/1, parc. č. 500, 

parc. č. 501/1, parc. č. 501/2, parc. č. 501/3, parc. č. 501/7, parc. č. 502/2, parc. č. 461/2, parc. 

č. 461/17, parc. č. 439/12, parc. č. 602/1, vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. Stavba 

vodního díla byla předána do užívání dne 18. 7. 2017 rozhodnutím č. 526/17/VH a vybudována 

v rámci stavby “Kanalizační síť Nová Ves - Jih, inženýrské sítě 2. etapa - splašková kanalizace 

2. a 3. stavba a ČS splašků č. 2, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, v k. ú. Zábřeh nad Odrou”, ORG 

7086, v pořizovací ceně 45.109.278,61 Kč. 

- Kanalizační stoka DN 250 celkové délky 80,83 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 

1000, uložená v pozemku parc. č. 31/16, v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č. 116/17/VH/K ze dne 25. 10. 2017 a vybudována                     

v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace v ul. Mitrovická č. p. 213 - 205 v Ostravě - Staré 

Bělé”, ORG 7317, v pořizovací ceně 1.715.166,69 Kč. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 1.161.236,00 Kč, 

který statutární město Ostrava nabylo darovacími smlouvami, a to: 

- ev. č. 3463/2017/MJ ze dne 5. 12. 2017 od manželů Ing. Jana a Radany Šigutových, a to: 

vodovodní řad PE 100 D 63 celkové délky 53,6 m, uložený v pozemcích parc. č. 1913/195, 

parc. č. 1913/87, parc. č. 1913/209, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, v pořizovací ceně 

83.236,00 Kč, 

- ev. č. 3632/2017/MJ ze dne 21. 12. 2017 od Ing. Jiřího Horáka, Ing. Jany Králové a MUDr. 

Marie Skalské, a to: 

kanalizace jednotná DN 300, DN 250 celkové délky 239,65 m, uložená v pozemcích parc. č. 

1226/64, parc. č. 1226/47, parc. č. 1226/65, parc. č. 1226/66, parc.č. 1226/71, parc. č. 1226/68, 

parc. č. 1226/70, parc. č. 1640/1, vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, v pořizovací ceně 

1.078.000,00 Kč. 

  

2) rozhodla 

  
o  záměru  statutárního  města  Ostrava  pronajmout  objekt garáží, umístěný na pozemku parc. 

č. 1071/39 

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne                   

o jeho nabytí do vlastnictví statutárního města Ostrava a zároveň si vyhradit  právo kdykoliv 

tento záměr zrušit 

  

3) svěřuje 
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pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového 

nechal podepsat předávací protokoly dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.02.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava Návrh na záměr města darovat a přijmout darem pozemky 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08496/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 2028/3 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

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

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 2028/2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 

geometrického plánu č. 5780-32/2017 vyhotoveného pro katastrální území Moravská Ostrava, 

a to: 

-  část pozemku parc. č. 1293/7 o výměře 184 m2, která je označena jako pozemek parc. č. 

1293/7, 

- část pozemku parc. č. 974/7 o výměře 38 m2,  která je nově označena jako pozemek parc. č. 

974/15 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

- část pozemku parc. č. 672/1 (díl a) o výměře 57 m2 a část pozemku parc. č. 3519/3 (díl b)                

o výměře 53 m2, obě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, které jsou sloučené a nově označené jako pozemek parc. č. 672/5            

o výměře 110 m2, 

Moravskoslezskému kraji, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci se sídlem Úprkova 1, 702 23, Ostrava - 

Přívoz, IČO: 000 95 711 

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

  

4) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 

geometrického plánu č. 5780-32/2017 vyhotoveného pro katastrální území Moravská Ostrava, 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci se sídlem Úprkova 1, 702 23, Ostrava - 

Přívoz, IČO: 000 95 711, a to části pozemku parc. č. 974/2: 

-  o výměře 20 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/16 

-  o výměře 20 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/17 

-  o výměře 46 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/18 

-  o výměře 36 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/11 

-  o výměře 85 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/12 

-  o výměře 173 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/13 

-  o výměře 62 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/14, 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

a zahájit jednání, týkající se uzavření příslušné darovací smlouvy 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 34 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností 
  
Usnesení číslo: 08497/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch vlastníka nemovité věci neevidované                  

v katastru nemovitostí - vodovodního řadu D 160 a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – 

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 k pozemku: 

parc. č. 1781/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

IČO 00002739, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 790/45              

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování 

a údržby vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty k pozemku: 

parc. č. 792/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

manželé 

XXX XXXXXny, datum narození XX XX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXová, datum narození XX XX XXXX 

oba XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXnice, 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 814                  

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty k pozemku: 

parc. č. 2256/8 – orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

manželé 

XXXXXX XXXXXXa, datum narození XX XX XXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXá, datum narození XXX XX XX52 

oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXXXsto, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice a k.ú. Bartovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08498/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci: 

a) v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 126/1 

- parc.č. 127 

- parc.č. 128/1 

- parc.č. 521 
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- parc.č. 526/5 

- parc.č. 790/104 

- parc.č. 790/105 

- parc.č. 790/106 

- parc.č. 790/108 

- parc.č. 790/109 

- parc.č. 790/110 

- parc.č. 790/111 

- parc.č. 790/112 

- parc.č. 790/113 

- parc.č. 790/114 

- parc.č. 790/116 

- parc.č. 790/117 

- parc.č. 790/118 

- parc.č. 928/5 

- parc.č. 983/8 

- parc.č. 2148/10 

- parc.č. 2182/3 

- parc.č. 2214/1 

- parc.č. 3049 

b) v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 1442/1 

- parc.č. 1442/3 

- parc.č. 1442/6 

- parc.č. 1442/15 

- parc.č. 1442/19 

- parc.č. 1442/23 

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

702 00 Ostrava, za cenu obvyklou ve výši celkem 2.776.404,00 Kč 

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

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 

1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 

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

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 
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3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do 

svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08499/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- parc.č. 437 

- parc.č. 442/1 

- parc.č. 3492 

od vlastníka Moravská obchodní a.s., IČO 257 92 784, sídlo Chrpová 644, 252 43 Průhonice, 

za cenu sjednanou v celkové výši 19.500.000,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu. 

  

2) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 37 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08500/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- p.p.č. 239/1 

- p.p.č. 239/2 

- p.p.č. 1151 

- p.p.č. 1152 

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

702 00 Ostrava, za cenu obvyklou celkem 1.238.089,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní 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: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 42 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů                
do pozemků ve vlastnictví SMO v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
pro Ostravskou univerzitu 
  
Usnesení číslo: 08501/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro územní řízení 

- s umístěním stavebních a inženýrských objektů dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu                  

do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy : 

parc. č. 213/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 213/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 213/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 213/16 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 213/20 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 213/22 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 213/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 213/24 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 214/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 214/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 214/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 225/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 225/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3465/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3465/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3466/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3468/5 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3960 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3961 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3962 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3963 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 3964 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3965 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3966 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3967 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3968 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3991 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 3992 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3993 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 3994 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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parc. č. 3995 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

Ostravská univerzita 

se sídlem Dvořáková 138/7, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 

IČO 61988987 

v rámci stavby “Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita” 

dle koordinačního situačního výkresu projektové dokumentace, který je přílohou č. 1/4 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh na nesouhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 177 
včetně pěšího přístupu do části pozemku ve vlastnictví SMO a návrh              
na nesouhlas se zřízením služebností umístění a pěších přístupů                     
do pozemků ve vlastnictví SMO pro společnost Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08502/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 177 včetně pěšího přístupu do  pozemku                         

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 394/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla                  
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v Moravskoslezském kraji” 

  

2) nesouhlasí 

  
se zřízením služebností : 

-  umístění odplyňovacího vrtu Albert v pozemcích parc. č. 463 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace a parc. č. 464 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v k. ú. Hrušov, obec 

Ostrava, a pěšího přístupu na pozemku parc. č. 463 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 

Hrušov, obec Ostrava,  vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

-  umístěním odplyňovacího vrtu Kutací jáma č. 17 v pozemcích parc. č. 545/1 - ostatní 

plocha, jiná plocha a parc. č. 545/2 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrušov, obec Ostrava,                      

a pěšího přístupu na pozemku parc. č. 545/2 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrušov, obec 

Ostrava,  vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

-  umístěním odplyňovacího vrtu Kutací jáma č. 20  a pěšího přítupu v pozemku parc. č. 203 - 

ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, s: 

I. oprávněným 

DIAMO - státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 
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vedlejším účastníkem 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla                    

v Moravskoslezském kraji” 

  

 
RM_M 46 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou a v k. ú. Zábřeh-
VŽ, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrských sítí 
  
Usnesení číslo: 08503/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit 

nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek p.p.č. 526/51 

- pozemek p.p.č. 526/52 

- pozemek p.p.č. 526/53 

- pozemek p.p.č. 526/57 

- pozemek p.p.č. 526/59 

- pozemek p.p.č. 526/64  

za  

nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava,  ve vlastnictví VÍTKOVICE ARÉNY, a.s., 

Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30, IČO: 259 11 368, a to: 

- pozemek p.p.č. 553/82 

- pozemek p.p.č. 553/83 

- pozemek p.p.č. 553/84 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

s odůvodněním odchylky od ceny obvyklé, jak je uvedeno v důvodové zprávě předloženého 
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materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného ze služebnosti zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 

vodovodního řadu DN 200 a kabelového vedení veřejného osvětlení k pozemku: 

p. p. č. 526/64 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO 259 11 368 

dle přílohy č. 6 předloženého  materiálu za podmínky, že zastupitelstvo rozhodne o uzavření 

směnné smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 47 
Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 292/23, k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08504/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 292/23, k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava, a to od: 

- XXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
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XXXXX X X XXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/16) 

- XXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXX X X XXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/16) 

- XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXX XX XXXXXX 

XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 

3/8) 

za cenu obvyklou celkem ve výši 20.588,00 Kč 

a s návrhem uzavřít Kupní smlouvu a vzdání se předkupního práva dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit spoluvlastnické podíly pozemku 

p.p.č. 292/23, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

že předmětné spoluvlastnické podíly uvedeného pozemku statutární město Ostrava nabude                

do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo označilo spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 292/23, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky,                            

že předmětné spoluvlastnické podíly uvedeného pozemku statutární město Ostrava nabude                               

do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 54 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN, 
uzavření smlouvy 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: 08505/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení přípojky NN v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 426/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Muglinov, 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-Muglinov, 83/3, Rossmanith, příp. NN” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení přípojky NN k části pozemku: 

p. p. č. 426/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Muglinov, 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) rozhodla 

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

zřízení               a provozování podzemní kabelové přípojky NN včetně jistící skříně                            

k části pozemku: 

parc. č. 1768/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 2x VN 22 kV včetně 
rozvaděče VN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy              
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,             
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08506/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení 2x VN 22 kV včetně rozvaděče VN v pozemcích                              

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 1329/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1338/3 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1338/12 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1339/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1340/19 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1467/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1468/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1468/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Mošnov, kabely VN - Železniční Cargo” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení 2x VN 22 kV včetně rozvaděče VN k částem pozemků: 
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p. p. č. 1329/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1338/3 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1338/12 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1339/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1340/19 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1467/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1468/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1468/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 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 

za podmínky souhlasu Správce programu, tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 56 
Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 426/3, k. ú. Polanka                
nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08507/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to 

pozemek parc. č. 426/3, ost. plocha, jiná plocha, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo 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: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 59 
Návrh na ukončení nájmů prostor sloužících k podnikání v budově                
na ul. Vojanova 1a), Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08508/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání     

o výměře 41 m2 umístěného v 1. NP budovy č. p. 3127, objekt občanské vybavenosti, která 

stojí na pozemku parc. č. 192/2, parc. č. 192/8, parc. č. 192/9, parc. č. 192/3, parc. č. 192/5, 

parc. č. 192/6, parc. č. 192/4 a parc. č. 192/7, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s nájemcem  

Monikou Holaňovou, IČO: 74760548, se sídlem Francouzská 6023/3, 708 00, Ostrava - Poruba 

k datu 28.2. 2018 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se zpětvzetím výpovědi ze smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 

27. 9. 2016 o výměře 31,42 m2, vč. podílu na společných prostorách, umístěného  v 1. NP 

budovy č. p. 3127, objekt občanské vybavenosti, která stojí na pozemku parc. č. 192/2, 

parc. č. 192/8, parc. č. 192/9, parc. č. 192/3, parc. č. 192/5, parc. č. 192/6, parc. č. 192/4                        

a parc. č. 192/7, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, podané nájemcem 

Zlatuší Kohútovou, IČO: 74590928, se sídlem Stojanovo náměstí 1136/3, 709 00, Ostrava - 

Mariánské Hory 

dle přílohy č. 4 a č.5 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání            

o výměře 31,42 m2, vč. podílu na společných prostorách,  umístěného v 1. NP budovy 

č. p. 3127, objekt občanské vybavenosti, která stojí na pozemku parc. č. 192/2, parc. č. 192/8, 

parc. č. 192/9, parc. č. 192/3, parc. č. 192/5, parc. č. 192/6, parc. č. 192/4 a parc. č. 192/7,                

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem 
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Zlatuší Kohútovou, IČO: 74590928, se sídlem Stojanovo náměstí 1136/3, 709 00, Ostrava - 

Mariánské Hory 

k datu 28.2. 2018, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

4) bere na vědomí 

  
ukončení nájemního vztahu vyplývajícího ze smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 

ze dne 29.1. 2016,  na pronájem prostor o výměře 10,7 m2, umístěných  v 1. NP budovy 

č. p. 3127, objekt občanské vybavenosti, která stojí na pozemku parc. č. 192/2, parc. č. 192/8, 

parc. č. 192/9, parc. č. 192/3, parc. č. 192/5, parc. č. 192/6, parc. č. 192/4 a parc. č. 192/7,                  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z důvodu výpovědi podané dne 29. 12. 2017 

nájemcem 

Patricií Frankovou, IČO: 04716728, se sídlem Nádražní 2965/73b, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava 

Nájemní vztah skončí dnem 30. 4. 2018. 

  

 
RM_M 60 
Návrh na zrušení usnesení rady města č. 07833/RM1418/110 ze dne 
28.11.2017 a návrh na záměr pronájmu nebytových prostor v budově 
Nové Radnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Záměr výpůjčky 
prostor v k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08509/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zrušení svého usnesení č. 07833/RM1418/110 ze dne 28.11. 2017 v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nebytové prostory v budově č. p. 1801, která je součástí pozemku 

parc. č. 943/3, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (budova Nové Radnice), a to: 
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- v I. podzemním podlaží -  skladové plochy o výměře 161,03 m2 

- v I. nadzemním podlaží -  kancelářské prostory o výměře 8,49 m2 

                                          - výrobní a skladovací plochy o výměře 60,05 m2 

                                          - obchodní plochy o výměře 37,00 m2 

                                          - ostatní plochy o výměře 35,91 m2 

za účelem provozování digitalizačního pracoviště a výukového centra pro digitalizaci 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru výpůjčky prostor v části budovy bez č.p. na pozemku parc. č. 3238/3 zastavěná 

plocha a nádvoří v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, prostory uvedené v příloze č. 3 

předloženého materiálu - místnost: 

č. 122 - předprodej - 8,51 m2 

č. 123 - chodba - 16,85 m2 

č. 124 - sprcha muži - 3,16 m2 

č. 125 - WC muži - 1,06 m2 

č. 126 - WC muži - 3,96 m2 

č. 127 - WC ženy - 1,06 m2 

č. 128 - sprcha ženy - 3,16 m2 

č. 129 - serverovna - 12,20 m2 

č. 130 - odpočívárna řidičů - 17,77 m2 

č. 131 - úklidová místnost - 7,30 m2 

s využitím jako zázemí řidičů a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit   

  

4) rozhodla 

  
o záměru pronájmu prostor v části budovy bez č.p. na pozemku parc. č. 3238/3 zastavěná 

plocha a nádvoří  v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, prostory uvedené v příloze č. 3 

předloženého materiálu, prostory sloužící k podnikání- místnost: 

č. 101 - trafika                        - 13,72 m2 

č. 102 - šatna zaměstnanci     - 2,81 m2 

č. 103 - WC zaměstnanci       - 2,72 m2 

č. 104 - sklad                          - 3,23 m2 

č. 105 - sklad                          - 6,12 m2 

č. 106 - zádveří                      - 2,63 m2 

a to všechny tyto místnosti společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, v případě i více 

uvedených místností, přičemž město si vyhrazuje právo poskytnout i více místností nebo 



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 78/97  
  

všechny místnosti i jen jedinému zájemci, dále si město vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv 

zrušit 

  

 
RM_M 57 
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému 
kraji na spolufinancování stavby v oblasti dopravní infrastruktury: 
mimoúrovňového křížení “Rekonstrukce MÚK Bazaly - II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 08510/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji se sídlem:                   

28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na spolufinancování stavby “Rekonstrukce 

MÚK Bazaly - II. etapa” ve výši 13 634 745,-  Kč z rozpočtu statutárního města Ostrava 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace                       

z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 2), 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Studie vybavení expozic pro Muzeum MHD v Ostravě“ 
poř. č. 59/2018 
  
Usnesení číslo: 08511/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

studie vybavení expozic pro Muzeum MHD v Ostravě, rozšiřující ideový  návrh Muzea  MHD  

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

BWM Architekten und Partner ZT GmbH 

se sídlem: Margaretenplatz 4/L1, 1050 Wien, Rakouská republika 

FN 248838 p 

za cenu nejvýše přípustnou 1.850.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti                        
se stavbou “Přestupní uzel Hulváky 1. etapa” 
  
Usnesení číslo: 08512/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Přestupní uzel Hulváky 

1. etapa” mezi vlastníkem: 

HAST RETAIL s.r.o. 

Se sídlem: Kopťovo 503, 739 34 Václavovice 

IČO: 27835731 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na  pozemcích p.p.č. 981/2 a p.p.č. 981/10 v k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 44 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcných břemen” v souvislosti               
se stavbou “Nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Mitrovické                        
u zastávek MHD Nová Bělá - hřiště”, “Nasvětlení přechodu pro chodce 
ul. Koblovská, Petřkovice, Autoservis” a “Nasvětlení přechodu pro 
chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Šilheřovická” 
  
Usnesení číslo: 08513/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Nasvětlení 

přechodu pro chodce na ul. Mitrovické u zastávek MHD Nová Bělá - hřiště” mezi vlastníkem: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Nasvětlení 

přechodu pro chodce  ul. Koblovská, Petřkovice, Autoservis” mezi vlastníkem: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Nasvětlení 

přechodu pro chodce  ul. Koblovská, Petřkovice, Šilheřovická” mezi vlastníkem: 

Moravskoslezský kraj 
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se sídlem: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 63 
Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce “Nábřeží Ostravice - 
lokalita most Miloše Sýkory - stavba 2.1 kácení dřevin” 
  
Usnesení číslo: 08514/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce “Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - 

stavba 2.1 kácení dřevin” v k. ú. Slezská Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                  

se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, 

Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 25816977 

  

 
RM_VZ 2 
Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová - návrh na zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu (AD) 
  
Usnesení číslo: 08515/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon autorského 

dozoru na stavbu “Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová” se zhotovitelem: 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 

27787443 

za cenu nejvýše přípustnou 108 000,- Kč bez DPH v zákonné výši dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová” poř. 
č. 12/2018 
  
Usnesení číslo: 08516/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová” v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek 

IČO: 45193118 

za cenu nejvýše přípustnou 2.098.307,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Propojení Francouzská - Rudná (DÚR + IČ)”, poř. č. 
1/2018 
  
Usnesení číslo: 08517/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

 

- snižuje kapitálová rezerva OI MMO 

  na § 6409, pol. 6909, ÚZ 00, ORJ 230                         o 2 120 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje na akci “Propojení Francouzská-Rudná” 

  na § 2212, pol. 6121, ÚZ 00, ORG 3235, ORJ 230     o 2 120 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

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

projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby “Propojení Francouzská - 

Rudná”, v k. ú. Poruba a k. ú. Svinov, obec Ostrava, vč. výkonu inženýrské činnosti                         
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pro získání pravomocného územního rozhodnutí v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu se společností: 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 42767377 

za cenu nejvýše přípustnou 1 750 000,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 7 
Voliéra pro kondora - úprava PD voliéry 
  
Usnesení číslo: 08518/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro provedení stavby “Voliéry pro kondora královského” v ZOO Ostrava, mezi 

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

a zhotovitelem: 

Carl Stahl & spol, s.r.o., Mikulovická 4, Vinoř, 190 17 Praha 9 

IČO: 62418394 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 8 
Nová radnice - rekonstrukce vrátnic - výkon TDS + BOZP 
  
Usnesení číslo: 08519/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na  zpracování Plánu BOZP, výkon technického dozoru a koordinátora BOZP po dobu 

realizace stavby “Nová radnice - rekonstrukce vrátnic” mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. č 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a zhotovitelem: 

Sdružení TDS s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Moravská Ostrava 

IČO: 28639707 

za cenu 252.000,- bez DPH 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Nová radnice - sjednocení systémů EZS 
  
Usnesení číslo: 08520/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na ”Sjednocení stávajících 

elektronických zabezpečovací systémů v budově Nové radnice” mezi statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

TEMAR spol. s r.o., Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava 

IČO: 60318929 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 10 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy                         
o dílo na zhotovení stavby “Veřejné osvětlení Kostelní náměstí” 
  
Usnesení číslo: 08521/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

“Veřejné osvětlení Kostelní náměstí” v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za cenu 

nejvýše přípustnou 256 406,42,- Kč bez DPH se společností 

ELSPOL - Gattnar s.r.o. IČO: 25865455, se sídlem Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Areál provozu kanalizační sítě v Ostravě - 
Třebovicích, Severní spoj (PD+AD+IČ)”, poř. č. 20/2018 
  
Usnesení číslo: 08522/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací vč. Plánu BOZP a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy                

a realizace stavby “Změny uspořádání areálu Provoz kanalizační sítě v Ostravě - Třebovicích 

vyvolané stavbou severního spoje” v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

ATELIÉR 5, spol. s r.o. 

se sídlem: 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 00563081 

za cenu nejvýše přípustnou 895 000,- Kč bez DPH 
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RM_M 45 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 
  
Usnesení číslo: 08523/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k nabytí pozemku parc.č. 740/38 v k. ú. Výškovice u Ostravy pro městský 

obvod Ostrava-Jih, a to v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) a obecně závazné vyhlášky 

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

  

  

 
RM_VZ 11 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení architektonické studie “revitalizace předprostoru Domu 
umění” 
  
Usnesení číslo: 08524/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení architektonické 

studie “revitalizace předprostoru Domu umění” 

se zhotovitelem: MgA. Ondřejem Bělicou, Pionýrů 807, 738 01  Frýdek-Místek 

IČO: 05261881 

za cenu nejvýše přípustnou 150.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 39 
Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace                 
na rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08525/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace na rok 2018 

  

2) ukládá 

  
řediteli příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 

zabezpečit úkoly stanovené v “Plánu činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové 

organizace, na rok 2018” 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 15.04.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 10 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy na realizaci akcí pořádaných ZO ČSOP ALCES v rámci činnosti 
EKOCENTRA ČSOP OSTRAVA a realizace projektu Knihovny města 
Ostravy “Den Země 2018” 
  
Usnesení číslo: 08526/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

25.000 Kč zapsanému spolku ZO ČSOP ALCES, IČO: 75093081, se sídlem Gurťjevova 

1823/8, Zábřeh, 700 30  Ostrava na realizaci akcí pořádaných v rámci činnosti EKOCENTRA 

ČSOP ALCES dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

příslušné Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního 

prostředí s výše uvedeným zapsaným spolkem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy                     

ve výši 10.000 Kč příspěvkové organizaci Knihovna města Ostravy, IČO: 00097586, se sídlem 

28. října 289/2, 702 00  Ostrava na realizaci projektu “Den Země 2018” dle přílohy č. 2 a 4                  

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 



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 88/97  
  

- zvyšuje se financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ........................................... o 35 tis. Kč 

- zvyšují se neinvestiční transfery 

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .............................. o 25 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 4214, ORJ 190 ........... o 10 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, 

příspěvková organizace, IČO: 00097586, se sídlem 28. října 289/2, 702 00  Ostrava                             

o 10 tis. Kč 

  

 
RM_M 40 
Informace České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně 
prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb k riziku navýšení 
nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst 
  
Usnesení číslo: 08527/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb                       

a Sdružení komunálních služeb k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí                     

a měst 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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přijmout zamítavé stanovisko k navrhované novele zákona o odpadech 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

souhlasit s návrhem odpovědi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 38 
Informace o stavu GISMO za rok 2017 a rozvoji GISMO na rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08528/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu GISMO a záměrech GISMO v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s realizací úkolů v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

připravit návrh smluv na spolupráci v rámci GISMO, včetně výše finančních příspěvků 

jednotlivých firem na tvorbu a rozvoj GISMO  

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.08.2018 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
4) schvaluje 
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ceny, za které budou poskytovány údaje z GISMO dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory            
k produktům společnosti NetApp se společností CDC Data s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08529/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory se společností CDC Data s.r.o., se sídlem: Kaštanová 618/141c, Horní Heršpice,                    

617 00 Brno, IČO: 25344609 za cenu 934.400,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování investičních služeb s PPF 
bankou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08530/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování investičních služeb s PPF bankou, a.s., se sídlem, Evropská 

2690/17, Praha 6, PSČ 160 41, IČ 47 11 61 29 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních 
službách s PPF bankou, a.s. pro zřízení termínovaného vkladu                       
na                   10 měsíců 
  
Usnesení číslo: 08531/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách pro zřízení 
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termínovaného vkladu na 10 měsíců s PPF bankou, a.s., se sídlem, Evropská 2690/17, Praha 6, 

PSČ 160 41, IČ 47 11 61 29  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Úprava rozpočtu r. 2018 
  
Usnesení číslo: 08532/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 542 tis.Kč městskému obvodu Slezská Ostrava             

na renovaci uměleckého díla - Památníku obětem hornické stávky 1894 - Trojice 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

(B.1.) na ORJ 135, § 4349, org. 104000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 209 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5021 o 371 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5031 o 52 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 18 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 104113013, pol. 5011 o 22 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5021 o 42 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5031 o 7 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 3 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 104107601, pol. 5011 o 13 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5021 o 22 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5031 o 4 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 2 tis.Kč 

                                            org. 104000001, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 51 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5021 o 49 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5031 o 13 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 5 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104113013, pol. 5011 o 6 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5021 o 6 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5031 o 2 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5032 o 1 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104107601, pol. 5011 o 3 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5021 o 3 tis.Kč 
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                                                                                                  pol. 5031 o 1 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5032 o 1 tis.Kč 

               ORJ 130, § 4349, org 104000000, ÚZ 104513013, pol. 5136 o 7 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5139 o 6 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 104113013, pol. 5136 o 1 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5139 o 1 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 104107601, pol. 5136 o 1 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5139 o 1 tis.Kč 

               ORJ 133, § 4349, org. 104000000, ÚZ 104513013, pol. 5137 o 29 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104113013, pol. 5137 o 4 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104107601, pol. 5137 o 2 tis.Kč 

                                            org. 104000001, ÚZ 104513013, pol. 5137 o 26 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104113013, pol. 5137 o 3 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104107601, pol. 5137 o 2 tis.Kč  

               ORJ 180, § 4349, org. 104000000, ÚZ 104513013, pol. 5167 o 52 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5169 o 202 tis.Kč      

                                                                        ÚZ 104113013, pol. 5167 o 7 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5169 o 24 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104107601, pol. 5167 o 4 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5169 o 12 tis.Kč 

                                             org. 104000001, ÚZ 104513013, pol. 5169 o 26 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104113013, pol. 5169 o 3 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104107601, pol. 5169 o 2 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5660, ORJ 132 o 500 tis.Kč (B.2.) 

na § 3419, pol. 5164, ORJ 161 o 10 tis.Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5169, org. 4271 o 120 tis.Kč 

                               § 6211, pol. 5171 o 800 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 135, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5021 o 54 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 7 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 3 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103133063, pol. 5021 o 7 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 1  tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 1 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103107606, pol. 5021 o 4 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 1 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 1 tis.Kč 

                ORJ 140, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5139 o 17 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5169 o 13 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5175 o 34 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 103133063, pol. 5139 o 2 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5169 o 2 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5175 o 4 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 103107606, pol. 5139 o 1 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5169 o 1 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5175 o 2 tis.Kč   

(E.2.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011 o 1 600 tis.Kč 

                                            pol. 5031 o 400 tis.Kč 

                                            pol. 5032 o 144 tis.Kč  
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                 - kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4341 o 250 tis.Kč 

                ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 3220 o 1 000 tis.Kč 

                                             pol. 6130, org. 3220 o 517 tis.Kč 

na § 3699, pol. 6121, ORJ 210, org. 0008211000000 o 32 tis.Kč (C.6.) 

na § 4333, pol. 6121, ORJ 136 o 2 423 tis.Kč (E.1.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.4.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 503 o 1 302 tis.Kč 

                                                                             org. 603 o 240 tis.Kč 

z v y š u j e  financování 

(B.1.) na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 104513013 o 1 116 tis.Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 132 tis.Kč 

na pol. 8115, ORJ 120 o 500 tis.Kč (B.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601, ORJ 180 o 73 tis.Kč (B.1.) 

na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 10 tis.Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 136, § 2212, pol. 5171 o 120 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5171 o 800 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 250 tis.Kč 

                                                             o 517 tis.Kč 

               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3200 o 1 000 tis.Kč 

na § 3635, pol. 6119, ORJ 210 o 32 tis.Kč (C.6.) 

s n i ž u j e  

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 423 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 2 144 tis.Kč (E.2.)  

- účelová rezerva odboru kultury a volnočasových aktivit 

(C.4.) na ORJ 160, § 3326, pol. 5901 o 1 302 tis.Kč 

                                            pol. 6901 o 240 tis.Kč 
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- účelová rezerva odboru školství a sportu 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 92000000 o 155 tis.Kč (C.5.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 503 o 1 302 tis.Kč 

                                                   org. 603 o 240 tis.Kč  

- zvýší běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7101 o 1 302 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 33xx, pol. 6xxx, ÚZ 7101 o 240 tis.Kč  

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 50 
Návrh na uzavření Smlouvy o vkladovém účtu s termínovanými vklady     
s Československou obchodní bankou, a.s. pro zřizování termínovaných 
vkladů 
  
Usnesení číslo: 08533/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o vkladovém účtu s termínovanými vklady s Československou obchodní 

bankou, a.s. se sídlem, Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO 00001350  dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu 

v Československé obchodní bance, a.s. se sídlem, Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO 

00001350 zhodnocoval  a rozhodoval o dočasně volných finančních prostředcích statutárního 

město Ostravy za podmínek uvedených ve Smlouvě o vkladovém účtu  s termínovanými 

vklady 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek,  

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 4 
Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území 
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast 
Frýdecko-Místecko 
  
Usnesení číslo: 08534/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území 

Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Frýdecko-Místecko mezi 

statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského 

kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Frýdecko-Místecko mezi statutárním městem 

Ostrava a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 64 
Návrh dodatku č. 22 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní uzavřené 
mezi subjekty - statutární město Ostrava a Ostravské komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08535/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.22 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní uzavřené mezi subjekty - 
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statutární město Ostrava a Ostravské komunikace, a.s. se sídlem Novoveská 1226/25, 709 00 

Ostrava - Mariánské Hory , IČO 25396544, ze dne 21.12.1998 dle přílohy č. 1  předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08536/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání  Magistrátu  města 

Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidaci 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007  

pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_VZ 1 
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení 
stavby “Moravskoslezské inovační centrum a.s. - změna užívání části 
prostor v budově TANDEM v Ostravě Pustkovci” 
  
Usnesení číslo: 08537/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti MARPO s.r.o., 28. října 66/201, 709 00  
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Ostrava,  IČO: 41033078 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení                        

a provedení stavby “Moravskoslezské inovační centrum a.s. - změna užívání části prostor 

budovy TANDEM v Ostravě Pustkovci” a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši                               

121 000,-- Kč včetně DPH 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují kapitálové výdaje § 3639, pol. 6121, ORJ 136 o 121 000,- Kč 

- snižuje rozpočtová rezerva § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 121 000,- Kč 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 23.02.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 3 
Přístup do právního informačního systému Beck-online na období                      
od 03/2018 do 02/2019 
  
Usnesení číslo: 08538/RM1418/118 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Nakladatelství C. H. Beck, 

s.r.o., Jungmannova 750/4, 110 00 Praha - Nové Město, IČ: 24146978 na přístup do právního 

informačního systému Beck-online na období 03/2018 - 02/2019 za cenu Kč 170.478,- bez 

DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 
 


