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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 27.03.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

08749/RM1418/122 RM_M 0 Schválení programu 122. schůze rady města 

konané dne 27.03.2018 

35 

08750/RM1418/122 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

08751/RM1418/122 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

45 

08752/RM1418/122 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

45 

08753/RM1418/122 RM_M 65 Souhlas s přípravou projektu a podáním žádosti           

o dotaci z Národního programu Životní prostředí 

na projekt Výsadba u BD Panská a v parčíku                 

na ul. Pavelská 

50 

08754/RM1418/122 RM_M 26 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku                 

a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy                 

za rok 2017 

45 

08755/RM1418/122 RM_M 36 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 

2017 

25 

08756/RM1418/122 RM_M 25 Návrh žádosti Městské policie Ostrava                           

o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace 

uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 

25 

08757/RM1418/122 RM_M 56 Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě č. 

0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací 

25 

08758/RM1418/122 RM_M 57 Návrh na naložení s přebytečným                            

a neupotřebitelným majetkem statutárního města 

Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 

25 

08759/RM1418/122 RM_M 27 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Tomáše Macury, MBA, primátora, do Španělska 

(Bilbao) ve dnech 18.-20.04.2018 

01 

08760/RM1418/122 RM_M 28 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana 

Marka Pokorného, ředitele příspěvkové 

organizace PLATO Ostrava do Velké Británie 

(Glasgow) ve dnech 19.-23.4.2018 

01 

08761/RM1418/122 RM_M 58 Návrh na zpětvzetí žaloby proti společnosti D.I.S., 

spol. s r.o. na uplatnění nároku bezplatně odstranit 

vady díla „Cyklostezka – komunikace v bermě                

a úsek lávka na kamenec, lávka ke hradu“                     

z důvodu úpadku žalované společnosti 

28 

08762/RM1418/122 RM_M 64 Návrh programu 34. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 11. 4. 2018 
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08763/RM1418/122 RM_M 61 Projednání návrhu uzavření Smlouvy o poskytnutí 

vyrovnávací platby za poskytování služeb                            

v obecném hospodářském zájmu mezi 

Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava,          

a. s., Moravskoslezským krajem a Statutárním 

městem Ostrava 

38 

08764/RM1418/122 RM_M 34 Akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace                      

z Operačního programu Zaměstnanost a přijetí 

dotace pro projekt “Sluníčko pro seniory” 

příspěvkové organizace Domov Sluníčko, 

Ostrava-Vítkovice 

41 

08765/RM1418/122 RM_M 7 Informace o změně služeb Slezské diakonie                 

a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                     

o poskytnutí dotace č. 0232/2018/SVZ a dodatku 

č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté dotace č. 

0352/2015/SVZV 

86 

08766/RM1418/122 RM_M 3 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 

nadačních příspěvků do vlastnictví Janáčkovy 

filharmonie Ostrava, p.o. 

42 

08767/RM1418/122 RM_M 2 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelné movité věci města Ostravy                    

ve správě Národního divadla moravskoslezského, 

příspěvkové organizace 

42 

08768/RM1418/122 RM_M 38 Žádost Národního divadla moravskoslezského,              

p. o., o změnu charakteru poskytnutého příspěvku 

na úpravu dílen v DAD a prodloužení termínu 

použití poskytnutého příspěvku na odstranění 

havarijního stavu střechy “C” na DAD 

42 

08769/RM1418/122 RM_M 31 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace 

Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 

Ostrava na pořízení audiovizuálního pořadu                   

pro Planetárium Ostrava 

87 

08770/RM1418/122 RM_M 11 Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců                   

a společensky odpovědné firmy města Ostravy             

za rok 2017 a na poskytnutí peněžitých darů 

91 

08771/RM1418/122 RM_M 1 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

08 

08772/RM1418/122 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním staveb pro městské 

obvody 

08 

08773/RM1418/122 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním optického kabelu 

včetně pojistkové skříně na pozemku v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava pro Správu železniční 

dopravní cesty, s.o. 

08 

08774/RM1418/122 RM_M 16 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene s PODA a.s. 

08 

08775/RM1418/122 RM_M 17 Návrh na záměr pronájmu vodohospodářské 

stavby ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
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08776/RM1418/122 RM_M 18 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci  

v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr 

města nesměnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava 

08 

08777/RM1418/122 RM_M 19 Návrh koupit nemovitou věc v rámci stavby 

“Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční 

přejezd, ul. K Pile” v k.ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava 

08 

08778/RM1418/122 RM_M 20 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, 

obec Ostrava a návrh svěřit nemovité věci v k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, městskému obvodu 

Poruba 

08 

08779/RM1418/122 RM_M 21 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava, městskému obvodu Svinov 

08 

08780/RM1418/122 RM_M 22 Návrh na svěření pozemků městským obvodům: 

Nová Ves, Vítkovice, Moravská Ostrava                

a Mariánské Hory a Hulváky, nesvěření 

městskému obvodu Vítkovice, odejmutí                      

a neodejmutí pozemků městskému obvodu 

Mariánské Hory                  a Hulváky 

08 

08781/RM1418/122 RM_M 23 Návrh na uzavření darovací smlouvy s dárci                   

na dar jednotné kanalizace v k. ú. Krásné Pole, 

obec Ostrava a uzavření smluv o zřízení 

služebností                s vlastníky pozemků 

08 

08782/RM1418/122 RM_M 24 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti                        

a likvidaci movitých věcí statutárního města 

Ostravy 

08 

08783/RM1418/122 RM_M 41 Návrh na záměr města neprodat pozemky, vše                 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08784/RM1418/122 RM_M 42 Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov 

08 

08785/RM1418/122 RM_M 43 Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti               

a návrh na uzavření nájemních smluv s manžely 

H. a společností Silesia WM s. r. o. 

08 

08786/RM1418/122 RM_M 44 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí          

do pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Hrabová, 

obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy                     

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 

na uzavření nájemní smlouvy se společností 

KILAV car wash, s.r.o. 

08 

08787/RM1418/122 RM_M 45 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy          

o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava, pro fyzické osoby 
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08788/RM1418/122 RM_M 46 Návrh na zřízení věcného břemene, návrh                   

na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene          

a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                 

o zřízení věcného břemene pro společnost GasNet, 

s.r.o. 

08 

08789/RM1418/122 RM_M 47 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu 

08 

08790/RM1418/122 RM_M 48 Návrh darovat nemovitou věc (lokalita ul. 

Petřkovická), obec Ostrava, a návrh na uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti 

08 

08791/RM1418/122 RM_M 49 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Nová Ves                 

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

08792/RM1418/122 RM_M 50 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Muglinov a nepronajmout část pozemku              

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

08793/RM1418/122 RM_M 51 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

08794/RM1418/122 RM_M 52 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

jednotky č. 3038/3 v bytovém domě na ul. Horní 

3038/112, Ostrava-Bělský Les a na pronájem 

jednotky č. 3037/5 v bytovém domě na ul. Horní 

3037/110, Ostrava-Bělský Les 

08 

08795/RM1418/122 RM_M 53 Návrh dohody o vypořádání nároků z odstoupení 

od kupní smlouvy se společností COPERSA 

corporation s.r.o. (k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava) 

08 

08796/RM1418/122 RM_M 55 Návrh na záměr města prodat nemovité věci                

v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti               

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

08 

08797/RM1418/122 RM_M 63 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

NN a nadzemního vedení NN včetně sloupu, 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

08798/RM1418/122 RM_M 66 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě               

o nájmu bytu v rámci projektu “Koncepce bydlení 

a její pilotní ověření ve městě Ostrava” č. 11                   

v bytovém domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-

Bělský Les 

08 

08799/RM1418/122 RM_M 67 Předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 3                  

k “Nájemní smlouvě” na nemovité věci v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro městský 

obvod Ostrava-Jih 

08 

08800/RM1418/122 RM_M 33 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 
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08801/RM1418/122 RM_M 12 Objednávka opravy výsadeb poničených 

vandalismem v rámci projektu “Izolační zeleň 

města Ostrava - projekt 04” 

38 

08802/RM1418/122 RM_M 59 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 

2514/2017/OSR 

38 

08803/RM1418/122 RM_M 32 Projednání závěrů studie proveditelnosti 

nízkoemisních zón na území města Ostravy 

80 

08804/RM1418/122 RM_M 60 Vyhlášení programu na poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací na ozdravné pobyty                           

v období od 01.11.2018 do 30.04.2019 

80 

08805/RM1418/122 RM_M 4 Návrh dodatku č. 31 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací se společností 

OVANET a.s. 

83 

08806/RM1418/122 RM_M 5 Uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 

1499/2006/MIS se společností OVANET a.s. 

83 

08807/RM1418/122 RM_M 6 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu 

městu Ostrava z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje 

83 

08808/RM1418/122 RM_M 29 Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě č. 1753/2013/IT 

poskytování služby elektronických komunikací – 

Městský kamerový systém se společností 

OVANET a.s. 

83 

08809/RM1418/122 RM_M 70 Smlouva o outsourcingu IT se společností 

OVANET a.s. 

83 

08810/RM1418/122 RM_M 71 Návrh doplnění náplně činnosti komise pro IT/IS 28 

08811/RM1418/122 RM_M 9 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování 

ev. č. 2100/2014/OFR/LPO s Evropskou 

investiční bankou 

07 

08812/RM1418/122 RM_M 10 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy                         

o depozitech s Československou obchodní 

bankou, a.s. pro možné sjednávání a vypořádání 

depozit 

07 

08813/RM1418/122 RM_M 37 Úpravy rozpočtu r. 2018 07 

08814/RM1418/122 RM_M 62 Úprava rozpočtu r. 2018 - dodatek 07 

08815/RM1418/122 RM_M 35 Zpracování dokumentu “Koncepce řešení 

parkování na území Ostravy” 

09 

08816/RM1418/122 RM_M 39 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy a prodej dřevní hmoty 

z pokácených dřevin v rámci stavby 

84 

08817/RM1418/122 RM_VZ 1 Provedení technických opatření pro dočasné 

zajištění a zabránění škodám v objektu 

historických jatek na ul. Porážková 3204/28, 

Moravská Ostrava 

84 

08818/RM1418/122 RM_VZ 2 Poskytnutí právní pomoci při přípravě a zadání 

veřejné zakázky, či zadání sektorové koncese, 

jejímž předmětem bude výběr nového 

provozovatele vodohospodářské struktury                   

v průmyslové zóně Mošnov 

84 
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08819/RM1418/122 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Nákup osobních automobilů“ 

poř. č. 14/2018 

84 

08820/RM1418/122 RM_M 8 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 69 Neuzavření smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2017 

09 

  RM_M 54 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

08 

  RM_M 68 Návrh na záměr města prodat pozemky k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (Nové Lauby) 

08 

  RM_M 40 Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh                  

a diagram na dodávku a odběr tepla - vše pro rok 

2018 

84 

  RM_M 13 Souhlas vlastníka s umístěním pevných překážek, 

omezením přístupu na veřejně přístupnou 

účelovou komunikaci a změnou dopravního 

značení ul. Žofínská v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

  RM_M 30 Žádost Národního divadla moravskoslezského,           

p. o., o poskytnutí účelového investičního 

příspěvku na projektovou dokumentaci 

rekonstrukce pavilonu G na Černé louce 

42 

  RM_VZ 4 Zadání zpracování investičního záměru 

“Parkovací dům u Krajského úřadu MSK” 

09 
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RM_M 0 
Schválení programu 122. schůze rady města konané dne 27.03.2018 
  
Usnesení číslo: 08749/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 122. schůze rady města konané dne 27.03.2018 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 08750/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady dle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) volí 

  
do funkce člena představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO:            

619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, s účinností ode 

dne 01.04.2018, Bc. MXXXXXX OXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX Ostrava 

  

2) schvaluje 

  
členovi představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Bc. MXXXXXX 

OXXXXXi, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

Ostrava, smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu     
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RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů           
v Krásném Poli s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08751/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,                        
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., se sídlem Družební 576, Ostrava, PSČ 
725 26, IČO: 047 07 214, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
účetní závěrku obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2017 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.                   

za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2017, jejíž 

součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady (ve formě Úvodní slovo předsedkyně dozorčí rady) obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 

2017 dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & 
POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08752/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO: 479 73 145, se sídlem náměstí 
SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. o stanovení finančního limitu pro další 

vyjednávání ve věci sporu se společností LA PROCURA s.r.o., IČO: 286 28 128, se sídlem    

28. října 205/45, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
nestanovit společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. finanční limit pro další vyjednávání ve věci 

sporu se společností LA PROCURA s.r.o., IČO: 286 28 128, se sídlem 28. října 205/45, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a ponechat další 

postup v této záležitosti v kompetenci jednatelky společnosti 

  

 
RM_M 65 
Souhlas s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci z Národního 
programu Životní prostředí na projekt Výsadba u BD Panská a v parčíku 
na ul. Pavelská 
  
Usnesení číslo: 08753/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci na projekt Výsadba u BD Panská a v parčíku 

na ul. Pavelská, v rámci Národního programu Životní prostředí ze Státního fondu životního 

prostředí ČR 

  

2) žádá 

  
městský obvod Michálkovice 
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o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o poskytnutí 

podpory a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

výzvy č. 18/2017 Národního programu Životní prostředí, v případě, že zastupitelstvo 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 30.03.2018 

 starosta městského obvodu Michálkovice  

  
3) žádá 

  
městský obvod Michálkovice 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 31.12.2018 

 starosta městského obvodu Michálkovice  

  
 

RM_M 26 
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti                        
na území města Ostravy za rok 2017 
  
Usnesení číslo: 08754/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
zprávu ředitele Městského ředitelství Policie Ostrava o situaci v oblasti veřejného pořádku                    

a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2017 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 36 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 08755/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
25 

 
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2017 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2017 dle bodu 1) tohoto usnesení 

zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 11.04.2018 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 25 
Návrh žádosti Městské policie Ostrava o akreditaci zařízení k provádění 
rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 
  
Usnesení číslo: 08756/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
25 

  
k usnesení č. 00727/RM1418/13 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání žádosti statutárního města Ostravy o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace                 

pro pracovní činnost strážník obecní policie Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

zabezpečit veškeré úkony nutné k podání žádosti dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 31.03.2018 

 ředitel Městské policie Ostrava 
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RM_M 56 
Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování 
služeb elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 08757/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ev. č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  

Ostrava, IČO: 00845451, a společnosti OVANET a.s., Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, IČO: 

25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 57 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem 
statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08758/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie 

Ostrava fyzickou likvidací dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vyřazení a darování přebytečného majetku uvedeného v příloze č.2 společnosti Kola                    

pro Afriku o.p.s., IČ: 29397596, Závodní 2006/101, 700 30 Ostrava - Zábřeh, a za tím účelem 

o uzavření darovací smlouvy s uvedenou společností dle přílohy č.3  předloženého materiálu 

  

3) jmenuje 

  
likvidační komisi, 

která o provedené likvidaci neupotřebitelného majetku pořídí likvidační protokol 

Předseda:  Milada Vontorová - referent PO a BP MP 

Členové:    Ing. Hana Valčuhová - referent správy majetku MMO 

                  Lenka Honzková - referent správy majetku MP 
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RM_M 27 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, do Španělska (Bilbao) ve dnech 18. - 20.04.2018 
  
Usnesení číslo: 08759/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, do Španělska (Bilbao)                     

ve dnech 18.-20.04.2018 za účelem účasti na mezinárodní konferenci k projektu IN FOCUS 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 15.05.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 28 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Marka Pokorného, 
ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava do Velké Británie 
(Glasgow) ve dnech 19. - 23.4.2018 
  
Usnesení číslo: 08760/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní   cestu pana Marka Pokorného,  ředitele příspěvkové organizace PLATO 

Ostrava, do Velké Británie (Glasgow) ve dnech 19. - 23.4.2018, za účelem pracovních jednání 

  

2) ukládá 

  
řediteli příspěvkové organizace PLATO  Ostrava 
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předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční  pracovní  cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Marek Pokorný, T: 15.05.2018 

 ředitel p.o. PLATO Ostrava 

  
 

RM_M 58 
Návrh na zpětvzetí žaloby proti společnosti D.I.S., spol. s r.o.                      
na uplatnění nároku bezplatně odstranit vady díla „Cyklostezka – 
komunikace v bermě a úsek lávka na kamenec, lávka ke hradu“                        
z důvodu úpadku žalované společnosti 
  
Usnesení číslo: 08761/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vzít v celém rozsahu zpět žalobu proti společnosti D.I.S., spol. s r.o., v konkursu, IČO: 

46975616, se sídlem Křižíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno, jejímž účelem 

bylo uplatnění nároku na bezplatné odstranění vad díla, která byla podána u Městského soudu  

v Brně dne 21.10.2015, vedena pod sp. zn. 17 C 111/2015, a to dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 64 
Návrh programu 34. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 11. 4. 2018 
  
Usnesení číslo: 08762/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 34. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 11. dubna 

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

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 61 
Projednání návrhu uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby 
za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu mezi 
Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s., 
Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava 

(zn.předkl.) 
38 
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Usnesení číslo: 08763/RM1418/122 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb                         

v obecném hospodářském zájmu mezi Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s., 

Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í  

kapitálové výdaje  ORJ 230 

§ 6409, pol. 6909                           o              3 760 tis. Kč 

s n i ž u j í 

běžné výdaje ORJ 300 

§ 3636, pol. 5901, ÚZ 3636          o             1 202 tis. Kč 

§ 3793, pol. 5169                          o             4 538  tis. Kč 

z v y š u j í    se 

neinvestiční transfery právnickým osobám  ORJ 300 

§  3639,   pol.   5213, ÚZ  3636     o             1 202 tis. Kč 

§ 3639,    pol.   5213                      o             8 298 tis. Kč  

  

3) ukládá 

  
primátorovi, Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení a ke schválení návrh dle bodu 

2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 34 
Akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu 
Zaměstnanost a přijetí dotace pro projekt “Sluníčko pro seniory” 
příspěvkové organizace Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 08764/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 06756/RM1418/98 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem Česká republika - 

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

OPZ/2.2/071/0007609  na realizaci projektu “Sluníčko pro seniory”, reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007609 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 Sociální 

začleňování a boj s chudobou, na realizaci projektu “Sluníčko pro seniory”, reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007609 dle podmínek viz příloha č. 1 a dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
ředitelce příspěvkové organizace Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Hana Ježková, T: 31.03.2020 

 ředitelka Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace 
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RM_M 7 
Informace o změně služeb Slezské diakonie a návrh na uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 0232/2018/SVZ a 
dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté dotace č. 0352/2015/SVZV 
  
Usnesení číslo: 08765/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0157/ZM1418/3 
k usnesení č. 0789/ZM1418/11 
k usnesení č. 0825/ZM1418/12 
k usnesení č. 2068/ZM1418/32 
 
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření: 

• Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti 

sociální péče č. 12 na zabezpečení projektu „SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem“ 

z rozpočtu statutárního města Ostravy (ev. č. 0232/2018/SVZ) uzavřené s organizací Slezská 

diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO: 65468562, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

• Dodatku č. 3 k smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální 

péče č. 11 na zabezpečení projektu „SILOE Ostrava, odlehčovací služby“ z rozpočtu 

statutárního města Ostravy (ev. č. 0352/2015/SVZV) uzavřené s organizací Slezská diakonie, 

Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO: 65468562, dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

-    s n i ž u j í   

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4359 pol. 5223, ÚZ 7302                      o                           950 tis. Kč 

-    z v y š u j í   

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4357, pol. 5223, ÚZ 7301                      o                          950 tis. Kč 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 3 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím nadačních příspěvků                       
do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 08766/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

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

nadačních příspěvků do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové 

organizace, dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlasy zřizovatele k uzavření smluv a dohody o poskytnutí 

nadačních příspěvků dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 26.04.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 2 
Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelné 
movité věci města Ostravy ve správě Národního divadla 
moravskoslezského, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 08767/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 
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předchozí souhlas  s vyřazením a likvidací neupotřebitelné movité věci statutárního města 

Ostravy, která byla předána  k hospodaření právnické osobě Národní divadlo moravskoslezské, 

příspěvková organizace, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČO: 00100528, v pořizovací hodnotě 45.474,- Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci movité věci dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace movité věci dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 38 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o změnu 
charakteru poskytnutého příspěvku na úpravu dílen v DAD                              
a prodloužení termínu použití poskytnutého příspěvku na odstranění 
havarijního stavu střechy “C” na DAD 
  
Usnesení číslo: 08768/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 07820/RM1418/110 
k usnesení č. 07928/RM1418/111 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně podmínek poskytnutí účelového příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 

00100528, na úpravu dílen v Divadle Antonína Dvořáka dle přílohy č. 5 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o prodloužení termínu použití do 30. 4. 2018 poskytnutého účelového příspěvku Národnímu 

divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – 
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Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na odstranění havarijního stavu střechy „C“ na Divadle 

Antonína Dvořáka dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Vysoké škole báňské – 
Technické univerzitě Ostrava na pořízení audiovizuálního pořadu                   
pro Planetárium Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08769/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 

Ostrava, se sídlem tř. 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 61989100, ve výši 

320.000,- Kč  na pořízení audiovizuálního pořadu pro Planetárium Ostrava dle přílohy č. 1                  

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

účelové investiční dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným 

v tomto bodě usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu    

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

 investiční transfery na ORJ 160 

 na § 3313, pol. 6352, ÚZ 1355     o 320 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355     o 320 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, PhD., 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města 
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dne 11. 4. 2018 k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 11 
Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců a společensky odpovědné 
firmy města Ostravy za rok 2017 a na poskytnutí peněžitých darů 
  
Usnesení číslo: 08770/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyhlásit nejlepší ostravské sportovce a společensky odpovědnou firmu v oblasti sportu za rok 

2017 v kategoriích: 

talent: SXXX KXXXXXXX (CISO / SSK Olymp Ostrava, sportovní střelba) 

jednotlivec: NXXXX TXXXXXXXX (CISO / Atletika Poruba, atletika - hod oštěpem) 

sportovní klub: TTC Ostrava 2016 (Table Tennis Club OSTRAVA 2016 s.r.o., stolní 

tenis/muži) 

handicapovaný jednotlivec: VXXXXXX KXXXXXX (CISO / Atletika ZTP, atletika – hod 

diskem) 

sportovní osobnost/legenda: VXXXXXXX VXXXXX (hokej) 

společensky odpovědná firma: 3E PROJEKT, a.s. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí peněžitých darů jednotlivcům a sportovnímu klubu 

talent SXXX KXXXXXXX - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 

narozen XXXXXXXX, bydliště: X XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX 

jednotlivec NXXXX TXXXXXXXX - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 

narozena XXXXXXXXX, bydliště: Josefa Skupy 1705/6, Ostrava- Poruba 
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sportovní klub: Table Tennis Club OSTRAVA 2016 s.r.o. - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 

IČO: 04818792, sídlo: 28. října 1727/108, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

handicapovaný jednotlivec VXXXXXX KXXXXXX -peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 

narozena XXXXXXXXXX,  bydliště: XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XX 

sportovní osobnost/legenda VXXXXXXX VXXXXX - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 

narozen XXXXXXXXX, bydliště: XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX 

a o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými 

příjemci peněžitých darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 100 tis. Kč 

z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků 

regionu Severní Morava, se sídlem: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava-Přívoz, 

IČO: 28618734 ve výši 200 tis. Kč na podporu sociálně slabých účastníků olympijských her           

a úspěšných reprezentantů naší země a o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit návrh dle bodů 2) až 4) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 

jednání dne 11.04.2018 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 1 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08771/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- parc.č. 1006/2, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 1006/7, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 1006/8, ost. plocha, ost. dopravní plocha 

- parc.č. 1006/9, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 1006/10, ost. plocha, zeleň 

- parc.č. 1006/11, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 1006/12, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 3108/22, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 3108/24, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 3108/25, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 3108/26, ost. plocha, zeleň 

- parc.č. 3108/27, ost. plocha, zeleň 

- parc.č. 3108/31, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 3117, zast. plocha a nádvoří 

- část pozemku parc.č. 3108/1, ost. plocha, dráha, o výměře 63 m2, dle geometrického plánu č. 

2721-10/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 3108/65, ost. plocha, zeleň 

- část pozemku parc.č. 3108/23, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3989 m2, dle 

geometrického plánu č. 2721-10/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 

3108/23, ost. plocha, ost. komunikace 

od vlastníka České dráhy, a.s., IČO 709 94 226, sídlo Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 

11015, za cenu sjednanou celkem 4.120.000,00 Kč 

a s návrhem zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy. 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu. 

2) souhlasí 
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s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemky, uvedené v bodu 1) 

tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov 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 pozemky statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemky, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Svinov 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 pozemky 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: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na souhlas s umístěním staveb pro městské obvody 
  
Usnesení číslo: 08772/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby  “Parkoviště Syllabova č. 25-31”, umístěné na části pozemku  parc. č. 

460/11 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

dle koordinační situace stavby, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Vítkovice, 

za splnění níže uvedených podmínek: 

- předmětná stavba bude koordinována s připravovanou stavbou statutárního města Ostravy 

„Rekonstrukce a prodloužení ul Thomayerova, Ostrava“ na pozemku p.p.č. 490/4 a p.p.č. 

485/1 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 
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- předmětná stavba bude koordinována s připravovanou stavbou zařízení Alzheimercentrum 

soukromého investora na pozemku p.p.č. 487/13 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, jehož 

projektantem je UNIVES spol. s r. o. 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním nové přípojky jednotné kanalizace, umístěné v části pozemku parc. č. 1192/1                

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava v rámci stavby “Sportovní hala v Krásném Poli”, 

dle koordinační situace, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

pro žadatele městský obvod Krásné Pole 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace pro bytové domy Žofie 

Podlipské 215/3 a 317/3a, Na Náhonu 315/8, 232/10, 335/14” v části pozemku p.p.č. 894/1            

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

dle katastrálního situačního výkresu, který je přílohou č. 8 předloženého materiálu 

pro žadatele městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

za splnění podmínky, že stavba bude koordinována se stavbou kanalizačního řádu, jejímž 

investorem je statutární město Ostrava, tj.: 

- kvalita vypouštěných odpadních vod musí odpovídat limitům kanalizačního řádu, 

- zahájení stavby bude oznámeno 14 dnů předem a zástupci provozu kanalizační sítě budou 

přizvání k napojování domovní kanalizace na zařízení v provozování společnosti Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. 

  

 
RM_M 15 
Návrh na souhlas s umístěním optického kabelu včetně pojistkové 
skříně na pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava pro Správu železniční 
dopravní cesty, s.o. 
  
Usnesení číslo: 08773/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním optického kabelu včetně pojistkové skříně na pozemku ve vlastnictví statutárního 
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města Ostravy: 

parc. č. 2692 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, pro: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO 709 94 234 

v rámci stavby “DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice (mimo) - 

Mosty u Jablunkova st. hr., 1. etapa” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene s PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 08774/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid. č. 0962/2014/MJ ze dne 4. 4. 2014, ve znění dodatku č. 1 

evid. č. 0962D1/2016/MJ ze dne 21. 1. 2016 s budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na záměr pronájmu vodohospodářské stavby ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08775/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o  záměru  statutárního  města  Ostrava  pronajmout  vodohospodářskou stavbu ve vlastnictví 

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

Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava 

- Kanalizace jednotná DN 300, DN 400, DN 600 celkové délky 299,04 m včetně 17 kusů 

kanalizačních šachet DN 1000 na náměstí SNP v Ostravě - Zábřehu, uložené v pozemcích parc. 

č. 654/32, parc. č. 654/43, parc. č. 654/166 a parc. 654/109, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 142/17/VH/K ze dne                               

11. 12. 2017 

  

 
RM_M 18 
Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08776/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat  

 

část pozemku p.p.č.  215/13,  ost. plocha, zeleň o výměře 476 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec 

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

Jih, dle geodetického zaměření pozemku, které je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu      

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

zrušit          

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit 

 

nemovitou věc v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřenou městskému obvodu Stará Bělá, a to: 

- část pozemku parc.č. 31/1 o výměře 520 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 

předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 29/74  
  

za 

nemovité věci  v   k.ú. Stará Bělá,  obec Ostrava, ve  vlastnictví  Vladimíra  Sošky,  Mitrovická 

410/215, 724 00 Stará Bělá,  to: 

- pozemek parc.č. 3003/1 

- podíl ve výši 8/80 k pozemku parc.č. 3028/1  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19  
Návrh koupit nemovitou věc v rámci stavby “Cyklostezka Polanka                
nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile” v k.ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08777/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc a to: 

- část  pozemku parc. č. 3177/1 o výměře  94 m2,  v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

která je dle geometrického plánu č. 3296-252/2017, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu, označena jako pozemek parc.č. 3177/5 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

od vlastníka 

KXXXXXXX PXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXX XXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX 

za sjednanou kupní cenu ve výši 70.500,-Kč a uzavřít kupní smlouvu, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu a se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé v důvodové 

zprávě předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 



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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava a návrh 
svěřit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, městskému 
obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 08778/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, z vlastnictví paní ZXXXX 

BXXXX, XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXX, za sjednanou kupní cenu v celkové výši 966.090,- Kč, z toho: 

- cena sjednaná pozemku parc.č. 3624/24 činí 870.450,- Kč 

- cena sjednaná pozemku parc.č. 4422/8   činí   86.240,- Kč 

- cena sjednaná pozemku parc.č. 4422/10 činí     9.400,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc.č. 3624/24 a parc.č. 4422/10 v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Poruba, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci                       

do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



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. 
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označit pozemky parc.č. 3624/24 a parc.č. 4422/10 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, uvedené                  

v bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 

9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, 

za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh svěřit 
nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, městskému obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 08779/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit nemovité věci, a to: 

- část pozemku parc.č. 802/335 o výměře 2 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

oddělenou dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 pro k.ú. Svinov a označenou jako 

pozemek parc.č. 802/464 v k.ú. Svinov, obec Ostrava  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov 

za  

- část pozemku parc.č. 802/382 o výměře 1 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

oddělenou dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 pro k.ú. Svinov a označenou jako 

pozemek parc.č. 802/465 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

v podílovém spoluvlastnictví Bc. TXXXXX ZXXXXXX ve výši ideální 1/2 a NXXXXXXXX 

ZXXXXXX ve výši ideální 1/2, oba bydliště XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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za podmínky, že dojde k výmazu zastavního práva smluvního, dle listu vlastnictví č. 2282              

pro k.ú. Svinov, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 802/465 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, který 

vznikne oddělením z pozemku parc.č. 802/382 dle geometrického plánu č. 2789-29/2017               

pro k.ú. Svinov, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. (1) písm. 

b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, 

že statutární město Ostrava nabude předmětnou nemovitou věc do svého vlastnictví 

  

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemek parc.č. 802/465 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, který vznikne oddělením                      

z pozemku parc.č. 802/382 dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 pro k.ú. Svinov, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v    úplném znění, za podmínky, že statutární město 

Ostrava nabude předmětnou nemovitou věc do svého vlastnictví  

  

  

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: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na svěření pozemků městským obvodům: Nová Ves, Vítkovice, 
Moravská Ostrava a Mariánské Hory a Hulváky, nesvěření městskému 
obvodu Vítkovice, odejmutí a neodejmutí pozemků městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 08780/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  



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. 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit 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 pozemky: 

p.p.č. 492/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 469/12- ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 469/11- ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit 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 pozemky: 

p.p.č. 492/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 469/12- ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 469/11- ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

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

znění pozemky: 

parc.č. 973/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1252/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

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

parc.č. 973/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1252/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

  

5) doporučuje 



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. 
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zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská 

Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,               

v platném znění pozemky: 

parc.č. 1581/1- ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 1581/110 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1581/111 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc.č. 1581/109 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. 

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

parc.č. 1581/1- ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 1581/110 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1581/111 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc.č. 1581/109 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory             

a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

v platném znění pozemek: 

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

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 

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

znění pozemek: 

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

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

  

9) doporučuje 



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. 
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zastupitelstvu města 

 

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

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

pozemek parc.č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

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

pozemek parc.č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

  

11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o odejmutí městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v souladu s 

ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů pozemky: 

p.p.č. 1490/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p.p.č. 1490/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava 

  

12) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout neodejmout městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v souladu                     

s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů pozemky: 

p.č.st. 4311,  p.p.č. 351/8, p.p.č. 351/16, p.p.č. 351/17, p.p.č. 351/18, p.p.č. 351/19, p.p.č. 

501/3, p.p.č. 1009/7, p.p.č. 1009/11, p.p.č. 1009/12, p.p.č. 1131/2, p.p.č. 1131/4, p.p.č. 1490/3, 

p.p.č. 1490/5, p.p.č. 1490/6, p.p.č. 1490/13  a  p.p.č. 1490/14, 

vše v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava 

  

13) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 12) tohoto usnesení 



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. 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzavření darovací smlouvy s dárci na dar jednotné kanalizace 
v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava a uzavření smluv o zřízení služebností 
s vlastníky pozemků 
  
Usnesení číslo: 08781/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárci 

manželé 

Ing. XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXX 

Bc. XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXX 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX Ostrava - Krásné Pole, PSČ 725 26 

manželé 

MUDr. XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

MUDr. XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXXX 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, Ostrava - Krásné Pole, PSČ 725 26 

manželé 

Ing. XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXXX 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX Ostrava - Krásné Pole, PSČ 725 26 

manželé 

Ing. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX  

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, Ostrava - Krásné Pole, PSČ 725 26 

manželé 

JUDr. XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

JUDr. XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXXXX 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, Ostrava - Krásné Pole, PSČ 725 26 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX Ostrava - Krásné Pole, PSČ 725 26 

Mgr. XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX Ostrava - Krásné Pole, PSČ 725 26 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX Ostrava - Přívoz, PSČ 702 00 

na dar jednotné kanalizace DN 300  z potrubí PVC v celkové délce 350 m (viz. příloha č. 1A, 

č. 1B předloženého materiálu), která byla vybudována v rámci stavby “Inženýrské sítě                    

pro stavbu 9 RD v ul. Jaromíra Richtera” a uložena v pozemcích v k. ú. Krásné Pole, obec 

Ostrava: 

- parc. č. 1195/6 - orná půda, 

- parc. č. 1195/8 - orná půda, 

- parc. č. 1195/10 - orná půda, 

- parc. č. 1195/12 - orná půda, 

- parc. č. 1195/14 - orná půda, 

- parc. č. 1195/16 - orná půda, 

- parc. č. 1195/18 - orná půda, 

- parc. č. 1195/21 - orná půda, 

- parc. č. 1195/22 - orná půda, 

- parc. č. 1205/1 - orná půda, 

- parc. č. 1195/20 - orná půda, 

- parc. č. 2274 - orná půda, 

- parc. č. 1850/132 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - zřízení, 

provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 z potrubí PVC k pozemku: 

parc. č. 1195/6 – orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

Manželé 

XXXXXXXX XXXXXXký, datum narození XXX XXX XXXX 

XXXX XXXXXXká, datum narození 2X XX XXXX 
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bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXoz, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k jednotné kanalizaci DN 300 z potrubí 

PVC na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

3) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - zřízení, 

provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 z potrubí PVC k pozemku: 

parc. č. 1195/8 – orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXX XXXXXX XXXXXXXá, datum narození XX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX Xole, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k jednotné kanalizaci DN 300 z potrubí 

PVC na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

4) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - zřízení, 

provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 z potrubí PVC k pozemku: 

parc. č. 1195/10 – orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

Manželé 

XXXXX XXXXX XXXXXXil, datum narození XXX XX XXXX 
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XXXXX XXXX XXXXXXXXXvá, datum narození XX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX Xole, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k jednotné kanalizaci DN 300 z potrubí 

PVC na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

5) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - zřízení, 

provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 z potrubí PVC k pozemkům: 

parc. č. 1195/12 – orná půda, 

parc. č. 1195/14 – orná půda, 

oba v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

Manželé 

Ing. XXXXXXX XXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

XXXXXX XXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXle, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k jednotné kanalizaci DN 300 z potrubí 

PVC na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

6) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - zřízení, 

provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 z potrubí PVC k pozemku: 

parc. č. 1195/16 – orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 
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s vlastníkem: 

XXXXXXXX XXXXXXXá, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXX, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k jednotné kanalizaci DN 300 z potrubí 

PVC na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

7) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - zřízení, 

provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 z potrubí PVC k pozemku: 

parc. č. 1195/18 – orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

Manželé 

XXXX XXXX XXXXXXh, datum narození 1X XX XXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XX XXX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXe, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k jednotné kanalizaci DN 300 z potrubí 

PVC na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

8) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - zřízení, 

provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 z potrubí PVC k pozemkům: 

parc. č. 1195/20 – orná půda, 

parc. č. 1205/1 – zahrada, 
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oba v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

Manželé 

XXXXX XXX XXXXXXek, datum narození XXX XX XXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX 

oba XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

XXXe, 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k jednotné kanalizaci DN 300 z potrubí 

PVC na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

9) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - zřízení, 

provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 z potrubí PVC k pozemkům: 

parc. č. 1195/21 – orná půda, 

parc. č. 1195/22 – orná půda, 

oba v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

Manželé 

XXXX XXX XXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

XXX XXXXXX XXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

XXXX, 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k jednotné kanalizaci DN 300 z potrubí 

PVC na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 
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RM_M 24 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08782/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 

ceně  45 064,04 Kč, na návrh dílčí inventarizační komise, viz příloha č. 1 předloženého 

materiálu  

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

 

předseda:  Bc. Petr Mlýnek, za odbor hospodářské správy 

členové:    Stanislav Tomeček, za odbor hospodářské správy 

                 Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil fyzickou likvidaci neupotřebitelných movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) ukládá 

   

likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedené likvidaci 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 41 
Návrh na záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08783/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 43/74  
  

Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

 

- pozemek parc. č. 2106/6 

- pozemek parc. č. 2139/1 

- pozemek parc. č. 2140/1 

- část pozemku parc. č. 2155/1 o výměře 2064 m2 dle zákresu, který je přílohou č. 1/4 

předloženého materiálu 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava                      

a Přívoz 

s tím, že statutární město Ostrava nemá záměr prodat uvedené pozemky, jak jednotlivě, či 

vícero těchto pozemků nebo všechny tyto pozemky současně 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat  

 

- pozemek parc. č. 293/7 

- část pozemku parc. č. 293/1 o výměře 854 m2, která je dle návrhu geometrického plánu č. 

5720 – 53/2017  vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, nově označena jako pozemek parc. 

č. 293/15, (příloha č. 3/4 předloženého materiálu) 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava                   

a Přívoz 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- pozemek parc. č. 672/2 

- pozemek parc. č. 672/3 

- pozemek parc. č. 672/4 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava                         

a Přívoz 

  

  

4) nesouhlasí 
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s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 1289/29, jehož součástí je stavba: bez čp/če, výroba 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava                         

a Přívoz 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 42 
Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 08784/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemek p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov 

za účelem geologického průzkumu 

pro společnost XZB (Europe), s. r. o., se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 065 88603 

  

 
RM_M 43 
Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv                   
s manžely H. a společností Silesia WM s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 08785/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s umístěním kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 575/1 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

pro investory: 

manželé 

XXXX XXXXXX XXXXXXen, datum narození XX XXX XXXX 

XXXX XXXX XXXXXXXXXXá, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXXá, 

v rámci stavby “Kanalizační přípojka pro RD k. ú. Nová Bělá, ul. Kaminského č. p. 166/15, 

parc. č. 584”, 

dle celkové situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 

zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky k pozemku: 

parc. č. 575/1 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

manželé 

Ing. XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XX XXX XXXX 

Ing. XXXX XXXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXlá, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 575/1 - ostatní 
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plocha, jiná plocha o výměře 2,8 m2 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

s nájemci: 

manželé 

XXXX XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XX XXX XXXX 

XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXXXX 

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační přípojky na předmětu nájmu v rámci 

stavby “Kanalizační přípojka pro RD k. ú. Nová Bělá, ul. Kaminského č. p. 166/15, parc. č. 

584” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 252,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - kanalizační přípojky                      

 k pozemku parc. č. 575/1 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava ve prospěch každého vlastníka 

pozemku parc. č. 584 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava do veřejného seznamu, nejpozději však 

31.12.2021 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním dešťové kanalizace, vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace                           

do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 337/136 – ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro investora: 

Silesia WM s. r. o. 

se sídlem Mexická 260/25, Muglinov, 712 00 Ostrava 

IČO 268 17 837, 

v rámci stavby “Novostavba víceúčelového objektu firmy Silesia WM”, 
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dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 4/2 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 

zřízení, provozování a údržby dešťové kanalizace, vodovodní přípojky a přípojky splaškové 

kanalizace k pozemku: 

p. p. č. 337/136 – ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Silesia WM s. r. o. 

se sídlem Mexická 260/25, Muglinov, 712 00 Ostrava 

IČO 268 17 837, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku p. p. č. 337/136 - ostatní 

plocha, zeleň, a to části označenou ve snímku územní informace jako A o výměře 26,90 m2                     

a části označenou ve snímku územní informace jako B o výměře 53,80 m2 v k. ú. Heřmanice, 

obec Ostrava 

se Silesia WM s. r. o., se sídlem Mexická 260/25, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO 268 17 837 

za účelem vybudování inženýrské sítě - dešťové kanalizace, vodovodní přípojky a přípojky 

splaškové kanalizace v rámci stavby “Novostavba víceúčelového objektu firmy Silesia WM” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 7.263,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - dešťové kanalizace, 

vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace ve prospěch každého vlastníka pozemků 

p. č. st. 495 a p. p. č. 337/150, oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava do veřejného seznamu, 

nejpozději však 31.12.2021 
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dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku                           
ve vlastnictví SMO v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy se společností KILAV car wash, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08786/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním plynovodní přípojky a vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 190/78 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro: 

KILAV car wash, s.r.o. 

se sídlem Hlavní 1751, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

IČO 057 49 671 

v rámci stavby “Ostrava - Hrabová, Samoobslužná myčka - 6 boxů” 

dle katastrálního situačního výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 

zřízení, provozování a údržby plynovodní přípojky a vodovodní přípojky v pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 190/78 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

KILAV car wash, s.r.o. 

se sídlem Hlavní 1751, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
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IČO 057 49 671 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 190/78, ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to o výměře 75,92 m2
 

s nájemcem: 

KILAV car wash, s.r.o. 

se sídlem Hlavní 1751, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

IČO 057 49 671 

za účelem vybudování vodovodní a plynovodní přípojky v rámci stavby “Ostrava-Hrabová, 

samoobslužná myčka - 6 boxů” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 6832,80 Kč ročně 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti                       
k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Muglinov, 
obec Ostrava, pro fyzické osoby 
  
Usnesení číslo: 08787/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

přípojky, vodovodní přípojky a kanalizační přípojky k  pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 114/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s oprávněnými: 
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XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Návrh na zřízení věcného břemene, návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení 
věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08788/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plynovodu k  pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 356/5 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene evid. č. 

0785/2017/MJ  ze dne 13. 3. 2017 s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO 272 95 567 
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dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
  
Usnesení číslo: 08789/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně stavebníka uzavřít smlouvu o právu provést stavbu k pozemku parc. č. 1310/40 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

PSČ 145 05, Praha 4 - Nusle, IČO 659 93 390, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh darovat nemovitou věc (lokalita ul. Petřkovická), obec Ostrava,              
a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 08790/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat 

- část pozemku parc.č. 887/1 o výměře 27 m2 v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu  č. 967-97/2016, označena jako pozemek parc.č. 887/8  v k. ú. Lhotka 

u Ostravy, obec Ostrava, 

Moravskoslezskému kraji 

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

IČO: 708 90 692 

zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

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

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení a kanalizační stoky DN 300 k pozemku 

p. p. č. 887/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, s povinným: 

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 

IČO: 00095711 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne  o uzavření  darovací smlouvy uvedené v bodu 

1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 49 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08791/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to pozemek p.č.st. 

78/1, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, od vlastníka XXXXXXXX XXXXX, rok narození 

XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu 

obvyklou ve výši 329.698,00 Kč 

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

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 50 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Muglinov                      
a nepronajmout část pozemku v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08792/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 306/3 ostatní plocha, jiná plocha                               

o výměře 46,96 m2  a část pozemku p.p.č. 552/2 ostatní plocha, ostatní komunikace                            

o výměře 3,45 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

dle situačního zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města nepronajmout část pozemku parc. č. 4422/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 

 o výměře 69 m2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

  

 
RM_M 51 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08793/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 4685/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 9,85 m2 a část B                       

o výměře 16,07 m2 
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- parc. č. 4685/59 - orná půda, a to část A o výměře 15,04 m2 a část B o výměře 36,86 m2 

- parc. č. 4833/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11,95 m2, 

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

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 52 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem jednotky č. 3038/3                  
v bytovém domě na ul. Horní 3038/112, Ostrava-Bělský Les                               
a na pronájem jednotky č. 3037/5 v bytovém domě na ul. Horní 
3037/110, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 08794/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem jednotky č. 3038/3, 

vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - byt, o velikosti 1+2, umístěné ve 2. 

nadzemním podlaží bytového domu č.p. 3038, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku 

parc. č. 126/16, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní 

č. or. 112, Ostrava-Bělský Les, s žadatelkou 

AXXXXXXX KXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

na dobu určitou od 3. 4. 2018 do 30. 9. 2019, 

s výší nájemného 3.820,- Kč + zálohy na služby spojené s užíváním bytu 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem jednotky č. 3037/5, 

vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - byt, o velikosti 1+kk, umístěné                 

ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 3037, část obce Bělský Les, který stojí                       

na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

na ul. Horní č. or. 110, Ostrava-Bělský Les, se žadatelkou 
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MXXXX PXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019, 

s výší nájemného 2.095,- Kč + zálohy na služby spojené s užíváním bytu 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Návrh dohody o vypořádání nároků z odstoupení od kupní smlouvy              
se společností COPERSA corporation s.r.o. (k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 08795/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout  o dohodě o vypořádání nároků z odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a společností COPERSA corporation s.r.o., se sídlem Hlučínská 

148/26, Přívoz, 702 00, Ostrava, IČO: 285 97 125 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

a rozhodnout o učinění souhlasného prohlášení dle přílohy č. 3/3  a 3/4 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: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 55 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v obchodně 
podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě 
Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 
  
Usnesení číslo: 08796/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem  města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, včetně 

součástí a příslušenství, a to: 

- pozemek p.č.st. 452 o výměře 918m2 jehož součástí je stavba č.p. 317 

- část pozemku p.p.č. 822/66 o výměře 96 m2, označenou písmenem a 

oba sloučené dle geometrického plánu č. 1235-37/2018 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, do pozemku dále označeného jako pozemek p.č.st. 452 o výměře 1014 m2 v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov 

- přípojku vody ke stavbě č. p. 317 na pozemku p.č.st. 452 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 63 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení NN a nadzemního 
vedení NN včetně sloupu, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě                         
o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení věcného břemene                               
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08797/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, nadzemního vedení NN 0,4 kV 

včetně betonového sloupu na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1027 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 

v k. ú. Vratimov, obec Vratimov, 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 1938/2 Hutňán, 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 NN 0,4 kV, nadzemního vedení NN 0,4 kV 

včetně betonového sloupu k pozemku: 

parc. č. 1027 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV k pozemku: 

parc. č. 887/3 - ostatní plocha, zeleň 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení         
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a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV k pozemku: 

parc. č. 884/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Stará Plesná, 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. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 66 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu v rámci 
projektu “Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” č. 
11 v bytovém domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 08798/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu v rámci projektu 

“Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” ev. č. 2934/2017/MJ ze dne 

20. 9. 2017,  č. 11 o velikosti 1+kk, umístěného ve 4. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 

3032, který je součástí pozemku parc. č. 126/3, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. 

Horní 100, Ostrava-Bělský Les, s nájemcem 

MXXXXX MXXXXXXXXXXX, rok narození XXXXX trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

z důvodu prodloužení doby nájmu , a to do 1. 10. 2018 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 67 
Předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 3 k “Nájemní smlouvě”                
na nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro městský 
obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 08799/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 3 k “Nájemní smlouvě”, č. 8/032/25/14 ze dne                

16. 4. 2014, ve znění dodatku č. 1 č. 8/032/25.1/14 ze dne 14. 3. 2016 a dodatku č. 2 č. 

8/032/25.2/14 ze dne 14. 12. 2017 na nebytové prostory o výměře 871,85 m2 v budově č.p. 

2948, která je součástí pozemku p.č.st. 4591, zast. plocha a nádvoří v  k.ú. Zábřah nad Odrou, 

obec Ostrava, svěřené tomuto městskému obvodu (ul. U Hrůbků x ul. V Zálomu) 

se spolkem 

Cirkus trochu jinak, z.s. 

se sídlem: Hlavní 34, Vřesina 

IČO: 22878670, 

kterým se změní doba nájmu z doby neurčité, na dobu určitou 15 ti let, 

a to v souladu s čl. 7, odst. 9 písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města, ve znění pozdějších předpisů 

  

 
RM_M 33 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 08800/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

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

• pozemku parc.č. 1475/2, parc.č. 2117/5, části pozemku parc.č. 1475/1, podílu 1/12 z části 

pozemku 1475/1, podílu ve výši 1/12 na části pozemku parc.č. 1475/1, pro městský obvod 

Hošťálkovice, 

• nemovitostí (stavby garáží) a pozemků v lokalitě ul. V Zahradách vše v k. ú. Poruba (dle 

přílohy usnesení č. 1 a č. 2 MOb Poruba), pro městský obvod Poruba 

  

 
RM_M 12 
Objednávka opravy výsadeb poničených vandalismem v rámci projektu 
“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” 
  
Usnesení číslo: 08801/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 9665/RM1014/127 
k usnesení č. 00351/RMm1418/2 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na opravu výsadeb poničených vandalismem v rámci projektu 

“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” pro zhotovitele “Sdružení SIMACEK”, jehož členy 

jsou na základě smlouvy o sdružení osob společnosti: 

společnost SIMACEK FACILITY CZ, spol. s.r.o., Trnkova 34, 628 00 Brno, IČO: 15549470 

a 

společnost ARBOR MORAVIA, s.r.o., Přemyslovců 307/65, 709 00 Ostrava - Mariánské 

Hory, IČO: 25383035 

za cenu nejvýše přípustnou 299 982,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.04.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 59 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 2514/2017/OSR 
  
Usnesení číslo: 08802/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 2514/2017/OSR 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a fyzickou osobou Janou Batelkovou dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 32 
Projednání závěrů studie proveditelnosti nízkoemisních zón na území 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08803/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
možnost zavedení nízkoemisních zón na území města Ostravy na základě “Studie 

proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy” 

(manažerské shrnutí v příloze č. 1 předloženého materiálu) 

  

 
RM_M 60 
Vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací                 
na ozdravné pobyty v období od 01.11.2018 do 30.04.2019 
  
Usnesení číslo: 08804/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení Programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné 

pobyty v období od 01. 11. 2018 do 30. 04. 2019 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině  Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 4 
Návrh dodatku č. 31 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 08805/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

  na § 6171, pol. 5162, ORJ 133        o 175 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

  na § 5311, pol. 5169, ORJ 270        o 175 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 31 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev. č. 

0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, 

Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 1499/2006/MIS se společností 
OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 08806/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací ev. 

č. 1499/2006/MIS se společností OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, 

702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava                      
z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 08807/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.573.000,- Kč                     

s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na úhradu nákladů spojených                    

s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové 

řízení a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě č. 1753/2013/IT poskytování služby 
elektronických komunikací – Městský kamerový systém se společností 
OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 08808/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

  na § 6171, pol. 5162, ORJ 133        o 1 448 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

  na § 5311, pol. 5169, ORJ 270        o 1 448 tis. Kč 

  

2) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytování služby elektronických komunikací – 

Městský kamerový systém č. 1753/2013/IT se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 

1100/13, Ostrava, Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 70 
Smlouva o outsourcingu IT se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 08809/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neukončení smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií č. 

2285/2005/LPO ze dne 30.9.2008  ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a  společností OVANET a.s., IČO 25857568, se sídlem 

Hájkova 1100/13, 702 00  Ostrava, Přívoz, uplynutím času dne  1.10.2018 

  

 
RM_M 71 
Návrh doplnění náplně činnosti komise pro IT/IS 
  
Usnesení číslo: 08810/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplnění činnosti komise pro IT/IS v bodě I. Iniciativní funkce o nové písmeno g) ve znění: “g) 

vyjadřuje se k projektům ICT obchodních společností, nebo příspěvkových organizací města, 

které žádají  o finanční podporu ze strany města” 
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RM_M 9 
Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování ev. č. 
2100/2014/OFR/LPO s Evropskou investiční bankou 
  
Usnesení číslo: 08811/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování ev. č. 2100/2014/OFR/LPO 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava a Evropskou investiční 

bankou, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg ve znění přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 10 
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o depozitech s Československou 
obchodní bankou, a.s. pro možné sjednávání a vypořádání depozit 
  
Usnesení číslo: 08812/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Rámcové smlouvy o depozitech 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 
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00001350 zhodnocoval  a rozhodoval o dočasně volných finančních prostředcích statutárního 

města Ostravy za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o depozitech 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek,  

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 37 
Úpravy rozpočtu r. 2018 
  
Usnesení číslo: 08813/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 7 767 tis.Kč městskému obvodu Radvanice                     

a Bartovice na předfinancování a spolufinancování akce “Stavební úpravy a přístavba hasičské 

stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě-Radvanicích” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 4333, pol. 5171, ORJ 136 o 51 tis.Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 300, § 3799, pol. 5139 o 61 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 97 tis.Kč 

                                            pol. 5164 o 158 tis.Kč  

na § 3745, pol. 5169, ORJ 300, ÚZ 3637, org. 62000000 o 363 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 3111 o 73 tis..Kč 

                                            pol. 6130, org. 3138 o 4 000 tis.Kč 

                                            pol. 6130, ÚZ 95, org. 3109 o 332 tis.Kč  

                                            pol. 6130, org. 8191 o 656 tis.Kč 

                ORJ 230, § 3524, pol. 6121, org. 6219 o 112 tis.Kč 

                                § 3412, pol. 6121, org. 6325 o 720 tis.Kč 

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133 o 46 tis.Kč (C.5.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
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na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 617 o 7 767 tis.Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 136, § 2212, pol. 5171 o 11 tis.Kč 

                               § 4376, pol. 5169 o 40 tis.Kč 

(C.3.) na ORJ 300, § 3699, pol. 5139 o 61 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 255 tis.Kč 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 46 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3111 o 73 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 3138 o 3 500 tis.Kč 

                                                             org. 3152 o 500 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 3109 o 332 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 112 tis.Kč 

                                                                             o 720 tis.Kč 

                               § 3314, pol. 6121, org. 8191 o 656 tis.Kč 

s n i ž u j e  

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 7 767 tis.Kč (E.1.) 

- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 363 tis.Kč (C.4.) 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617 o 7 767 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 

41 v Ostravě-Radvanicích 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700011000000 o 7 767 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí  a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 62 
Úprava rozpočtu r. 2018 - dodatek 
  
Usnesení číslo: 08814/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 135, § 6171, org. 0070, pol. 5011 o 1 000 tis.Kč 

                                                              pol. 5031 o 250 tis.Kč 

                                                              pol. 5032 o 90 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 130 o 1 340 tis.Kč (C.1.) 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 35 
Zpracování dokumentu “Koncepce řešení parkování na území Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 08815/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
09 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na zajištění zpracování strategického dokumentu “Koncepce řešení 

parkování na území Ostravy” za cenu 453 tis. Kč včetně DPH na společnost Ostravské 

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

25396544 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru dopravy 

k zabezpečení všech úkonů spojených s realizaci bodu 1) tohoto usnesení, včetně podpisu 

objednávky 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se : 

sníží kapitálové výdaje na 

§ 2212 pol. 6121,ORG 0000000003093,   ORJ 0100                  o  453 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na 

§ 2219, pol. 5169, ORJ 0100                                                       o 453 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 39 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy         
a prodej dřevní hmoty z pokácených dřevin v rámci stavby 
  
Usnesení číslo: 08816/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
84 

  



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 70/74  
  

Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s prodejem dřevní hmoty o objemu 18 m3 za cenu v místě a čase obvyklou 25 531,- Kč včetně 

DPH společnosti HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, 718 00  Ostrava - Kunčičky, IČO: 

26792770, zastoupené Ing. Michalem Homolou, místopředsedou představenstva, a to                         

z pokácených 76 ks listnatých dřevin a souvislých keřových porostů o ploše 3 645 m2, 

rostoucích na pozemku parc. č. 1779 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava                      

a pozemku parc. č. 3637/3 - ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava v rámci realizace stavby „REKO VTL Nová Huť – Vítkovice DN 500“ pro investora 

stavby: GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno – Zábrdovice, IČO: 27935311 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil prodej dřevní hmoty z pokácených dřevin v rámci stavby dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k prodeji dřevní hmoty z pokácených dřevin v rámci stavby dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Provedení technických opatření pro dočasné zajištění a zabránění 
škodám v objektu historických jatek na ul. Porážková 3204/28, 
Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08817/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti  FEST Ostrava s.r.o., Hlávkova 5, 702 00 

Ostrava-Přívoz, IČO: 26795311 za cenu nejvýše přípustnou 295.751,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 
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vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.04.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 2 
Poskytnutí právní pomoci při přípravě a zadání veřejné zakázky, či 
zadání sektorové koncese, jejímž předmětem bude výběr nového 
provozovatele vodohospodářské struktury v průmyslové zóně Mošnov 
  
Usnesení číslo: 08818/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavřením smlouvy na poskytnutí právní pomoci 

při přípravě a zadání veřejné zakázky, či zadání sektorové koncese, jejímž předmětem bude 

výběr nového provozovatele vodohospodářské struktury v průmyslové zóně Mošnov s firmou: 

Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. IČO: 64615065, za cenu nejvýše přípustnou               

a to 190.000,- bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Nákup osobních automobilů“ poř. č. 14/2018 
  
Usnesení číslo: 08819/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 08375/RM1418/117 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 1 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

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

na dodávku 3 ks nových a nepoužívaných osobních motorových vozidel s dodavatelem, který 

předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 3: 

AUTO DUBINA, a.s. 

IČO: 25832191 
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se sídlem: Horní 3023/122, 700 30 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 2.081.882,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 8 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 08820/RM1418/122 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení 

1.  

pana DXXXXXX AXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXX XXXXXXX navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

2.  

paní MXXXX BXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

3.  

pana Ing. AXXXX BXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX navrženého panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-

ČSL), 

4.  

paní KXXXXXXX ČXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX navržené paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

5.  

pana KXXXX FXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

6.  

pana JXXX GXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
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navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

 

7.  

paní RXXXXX KXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

8.  

paní LXXXXX LXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

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

9.  

paní MXXXXXXXX PXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX navržené paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

10.  

paní Mgr. Bc. AXXXX SXXXXXXX, MBA, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX navržené panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), 

11.  

paní Mgr. AXXX VXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

12.  

paní Ing. MXXXXXX VXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

13.  

paní Bc. KXXXX VXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

14.  

paní Ing. KXXXXXXX KXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

15.  

paní JUDr. JXXX KXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX X XXXXX 

XXXXXXXX navržené panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), 
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16.  

paní Ing. AXXXX NXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

17.  

paní HXXXXX NXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011) 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

 


