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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 03.04.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

08821/RM1418/123 RM_M 0 Schválení programu 123. schůze rady města 

konané dne 03.04.2018 

35 

08822/RM1418/123 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

45 

08823/RM1418/123 RM_M 26 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 

Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

do Indonésie (Jakarta) ve dnech 15.2-3.3.2018 

42 

08824/RM1418/123 RM_M 46 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora, a Mgr. Radima 

Babince, náměstka primátora, do Francie (Cannes) 

ve dnech 12.-15.03.2018 

35 

08825/RM1418/123 RM_M 43 Uspořádání Koncertu svobody dne 15.4.2018            

u příležitosti 73. výročí osvobození města Ostravy 

a ukončení druhé světové války 

01 

08826/RM1418/123 RM_M 27 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění  

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn  

a doplňků 

28 

08827/RM1418/123 RM_M 52 Návrh Klubu ČSSD na změny v dozorčích radách 

a komisích rady města 

28 

08828/RM1418/123 RM_M 10 Projednání Zprávy o hospodaření, účetní závěrky 

a hospodářského výsledku zájmového sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA za rok 

2017 

38 

08829/RM1418/123 RM_M 11 Návrh na vstup statutárního města Ostrava           

do asociace Národní síť Zdravých měst ČR 

38 

08830/RM1418/123 RM_M 12 ITI ostravské aglomerace - změny výzev             

k předkládání projektových záměrů 

38 

08831/RM1418/123 RM_M 13 ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání 

projektových záměrů 

38 

08832/RM1418/123 RM_M 14 Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu 

rozvoje města Ostravy na období 2017-2023            

a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického 

plánu pro rok 2018 

38 

08833/RM1418/123 RM_M 36 Příprava projektu, podání žádosti o podporu               

k projektu “Energetické úspory LDN Ostrava - 

Radvanice” 

38 

08834/RM1418/123 RM_M 31 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů na 

rok 2018 dotčeným obvodům za součinnost 

poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb zeleně 

projektů “Izolační zeleň města Ostrava” 
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08835/RM1418/123 RM_M 6 Příprava projektu, podání žádosti o podporu               

z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 

2020 pro projekt “Plán ÚSES správního obvodu 

ORP Ostrava” 

80 

08836/RM1418/123 RM_M 33 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 

organizace, IČO 70631832 

41 

08837/RM1418/123 RM_M 34 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě             

o poskytnutí víceleté dotace č. 0343/2015/SVZV 

86 

08838/RM1418/123 RM_M 42 Návrh na poskytnutí mimořádné neinvestiční 

účelové dotace a daru za účelem zabezpečení 

prevence kriminality 

86 

08839/RM1418/123 RM_M 8 Žádosti o poskytnutí mimořádných neinvestičních 

účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy v oblasti Volný čas 

60 

08840/RM1418/123 RM_M 50 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací, příspěvků a transferu v rámci výzvy 

“90.výročí od úmrtí českého hudebního skladatele 

Leoše Janáčka” 

60 

08841/RM1418/123 RM_M 51 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací, příspěvků a transferů v rámci výzvy “100 

let republiky: Ostrava 1918 - 2018” 

60 

08842/RM1418/123 RM_M 9 Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., na projekt Sportovní areál            

U Cementárny - II. etapa 

45 

08843/RM1418/123 RM_M 30 Schválení registrace akce a rozhodnutí             

o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

(IROP)projektu “Klíče pro budoucnost našich dětí 

ve školských zařízeních města Ostravy II”             

a “Integrace handicapovaných a učebna pro 

řemeslné a technické obory” 

91 

08844/RM1418/123 RM_M 40 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace   

z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci 

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 

91 

08845/RM1418/123 RM_M 41 Účelové neinvestiční dotace na zajištění 

povinného plaveckého výcviku žáků základních 

škol v roce 2018 

91 

08846/RM1418/123 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním stavebních         

a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví 

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

Ostravskou univerzitu 
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08847/RM1418/123 RM_M 17 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví SMO za účelem provedení 

atmogeochemického průzkumu, případného 

měření dynamiky výstupů důlních plynů na 

povrch a umístění a realizací drenážního 

odplyňovacího systému pro společnost Green Gas 

DPB, a.s. a společnost UNIGEO a.s. 

08 

08848/RM1418/123 RM_M 18 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

08849/RM1418/123 RM_M 19 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti - 

věcného břemene s vlastníky pozemků TIMO 

profistavby s. r. o., MSK 

08 

08850/RM1418/123 RM_M 21 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Mariánské Hory (ul. Pašerových), obec Ostrava 

08 

08851/RM1418/123 RM_M 22 Návrhy na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

08852/RM1418/123 RM_M 23 Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

08853/RM1418/123 RM_M 24 Návrhy na záměr města prodat nemovitou věc v k. 

ú. Hošťálkovice a neprodat nemovité věcí v k. ú. 

Hošťálkovice a v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava 

08 

08854/RM1418/123 RM_M 25 Návrh na souhlas s realizací vodovodu a splaškové 

kanalizace a napojením na inženýrské sítě ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov, pro spol. MARPRO 

STAV s.r.o. 

08 

08855/RM1418/123 RM_M 35 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě          

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, 

s.o. 

08 

08856/RM1418/123 RM_M 45 Návrh zrušit usnesení č. 106/RM1014/4 ze dne  

31. 11. 2010 a nesouhlasit s umístěním stavby “ 

Objekt Ostrava, Orlovská” na pozemcích parc.č. 

1916/6 a 1916/7 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, pro 

společnost TOPMAX s.r.o. 

08 

08857/RM1418/123 RM_M 47 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy           

o právu provést stavbu s RED HOUSE 

DEVELOPMENT, s.r.o. Návrh na uzavření 

smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy 

a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti k pozemkům v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, se společností Smart Innovation 

Center, s. r. o. 

08 

08858/RM1418/123 RM_M 39 Smlouva o přistoupení k dluhu 
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08859/RM1418/123 RM_M 49 Návrh na nabytí výrobně-technického areálu v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08860/RM1418/123 RM_M 1 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 

stavby “Přechod pro chodce ul. Novoveská u ul. 

Strmá včetně nasvětlení” 

05 

08861/RM1418/123 RM_M 2 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 

stavby “Obnovení veřejného osvětlení chodníku 

na ul. Porážková a pod Frýdlantskými mosty” 

05 

08862/RM1418/123 RM_M 4 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”  

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast 

Prokopská” a stavbou “Rekonstrukce na náměstí 

SNP” 

05 

08863/RM1418/123 RM_M 5 Návrh na uzavření smluv o věcných právech          

k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými 

v rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

08864/RM1418/123 RM_M 29 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo            

č. 3094/2017/OI ze dne 26.10.2017na vyhotovení 

projektové dokumentace pro stavbu 

“Rekonstrukce SSZ křižovatky č. 1021 

Českobratrská x Sokolská třída” 

05 

08865/RM1418/123 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Muzejní”, 

poř. č. 25/2018 

05 

08866/RM1418/123 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Revitalizace prameniště Dubí - 

pilotní průzkum 1. etapy”, poř. č. 38/2018 

05 

08867/RM1418/123 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Sportovní areál u ZŠ Bílovecká 

- DÚR + IČ“ poč. č. 15/2018 

05 

08868/RM1418/123 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení urbanistické, 

dopravní a objemové studie přednádražního 

prostoru v Ostravě 

89 

08869/RM1418/123 RM_M 7 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace              

v Moravskoslezském kraji” 

80 

08870/RM1418/123 RM_M 44 Schválení přípravy “Studie efektivity zavedení 

opatření v době smogové situace v oblasti dopravy 

na území statutárního města Ostravy” 

80 

08871/RM1418/123 RM_M 15 Úprava rozpočtu 07 

08872/RM1418/123 RM_M 37 Úprava rozpočtu r. 2018 07 

08873/RM1418/123 RM_M 3 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše 

Semeráka, člena rady města, do Švýcarska 

(Luzern) ve dnech 27.02.-01.03.2018 

39 

08874/RM1418/123 RM_M 48 Uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání 84 

08875/RM1418/123 RM_M 28 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem    

v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

08876/RM1418/123 RM_VZ 3 Odstranění stávajícího oplocení pozemků podél 

ulic Na Karolíně a Montánní, v k.ú. Moravská 

Ostrava 

84 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 20 Návrh na uzavření kupní smlouvy v rámci 

“Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova” v k. 

ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

08 

  RM_M 32 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace FK Stará 

Bělá z.s. na generální opravu travní plochy 

fotbalového hřiště ve Staré Bělé 

91 

  RM_M 38 Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o.,  

o změnu termínu použití a finančního vypořádání 

poskytnuté investiční účelové dotace z rozpočtu 

SMO 

42 
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RM_M 0 
Schválení programu 123. schůze rady města konané dne 03.04.2018 
  
Usnesení číslo: 08821/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 123. schůze rady města konané dne 03.04.2018 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08822/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava, Černá louka 3235, PSČ 702 00, 
IČO 25399471, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. za rok 2017 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. za rok 2017 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., jejíž součástí je zpráva o vztazích 

mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Ostravské výstavy, a.s. za rok 2017 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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5) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. za rok 2017 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů  za rok 2017 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému členů TOP managementu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 26 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Indonésie (Jakarta) ve dnech 
15.2-3.3.2018 
  
Usnesení číslo: 08823/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 08387/RM1418/117 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční   pracovní   cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 

p.o. do  Indonésie (Jakarta)  ve dnech 15.2.-3.3.2018 

  

 
RM_M 46 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, a Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, do Francie 
(Cannes) ve dnech 12.-15.03.2018 
  
Usnesení číslo: 08824/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08117/RM1418/113 
k usnesení č. 08172/RM1418/114 
  
Rada města 
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1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Radima 

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

  

 
RM_M 43 
Uspořádání Koncertu svobody dne 15.4.2018 u příležitosti 73. výročí 
osvobození města Ostravy a ukončení druhé světové války 
  
Usnesení číslo: 08825/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na pronájem prostor Divadla Antonína Dvořáka za účelem uspořádání 

Koncertu svobody dne  15.4.2018  dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
vystavení objednávky na zajištění Koncertu svobody dne  15.4.2018 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) a 2) tohoto usnesení a k podpisu 

objednávek dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 06.04.2018 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 27 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 08826/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

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

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

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

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 52 
Návrh Klubu ČSSD na změny v dozorčích radách a komisích rady města 
  
Usnesení číslo: 08827/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že nebude rozhodovat v působnosti valných hromad obchodních společností dle návrhu           

v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
nepřijmout změny v komisích Rady města Ostravy dle návrhu v přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 10 
Projednání Zprávy o hospodaření, účetní závěrky a hospodářského 
výsledku zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 
za rok 2017 
  
Usnesení číslo: 08828/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 



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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na straně statutárního města Ostravy se schválením zprávy o hospodaření s prostředky 

zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA za rok 2017 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením účetní závěrky zájmového sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA za účetní období roku 2017 dle přílohy           

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s rozhodnutím o rozdělení dosaženého hospodářského 

výsledku -zisku zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA za účetní 

období roku 2017 ve výši 5.008.450,67 Kč převodem na úhradu ztrát minulých let ve výši 

2.665.841,89 Kč a převodem na nerozdělený zisk minulých let ve výši 2.342.608,78 Kč 

  

4) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se vzetím na vědomí Zprávy dozorčí rady zájmového 

sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na vstup statutárního města Ostrava do asociace Národní síť 
Zdravých měst ČR 
  
Usnesení číslo: 08829/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s členstvím statutárního města Ostrava v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR 

  

2) 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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schválit vstup statutárního města Ostrava do asociace Národní síť Zdravých měst ČR 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 12 
ITI ostravské aglomerace - změny výzev k předkládání projektových 
záměrů 
  
Usnesení číslo: 08830/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 08320/RM1418/116 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu výzvy č. 17 k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 ITI ostravské 

aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
změnu výzvy č. 18 k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 ITI ostravské 

aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit změnu výzev č. 17 a 18 k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 ITI 

ostravské aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné            

a vývojové činnosti” dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 04.04.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  



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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RM_M 13 
ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 08831/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05843/RM1418/85 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy “Předaplikační výzkum II” k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 

ITI ostravské aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledku výzkumné            

a vývojové činnosti” ve vazbě na výzvu č. 69 Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV) “Předaplikační výzkum II” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit výzvu “Předaplikační výzkum II” k předkládání projektových záměrů pro opatření 

2.3.1 ITI ostravské aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledku 

výzkumné a vývojové činnosti” ve vazbě na výzvu č. 69 Řídicího orgánu Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) “Předaplikační výzkum II” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 04.04.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 14 
Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy 
na období 2017-2023 a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického 
plánu pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08832/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 1532/ZM1418/24 
k usnesení č. 1699/ZM1418/27 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 



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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s aktualizací Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 

pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit aktualizaci Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 

2017-2023 pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) projednala 

  
vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 

2017-2023 pro rok 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu č. 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 36 
Příprava projektu, podání žádosti o podporu k projektu “Energetické 
úspory LDN Ostrava - Radvanice” 
  
Usnesení číslo: 08833/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a s podáním žádosti o podporu pro projekt “Energetické úspory LDN 

Ostrava - Radvanice” v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu a s předložením žádosti o podporu a všech 

jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 100. výzvy           



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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v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) schvaluje 

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

v předpokládané celkové výši realizačních nákladů 73 032 tis. Kč 

- v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 25 000 tis. Kč, 

- v roce 2019: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 48 032 tis. Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem v předpokládané výši               

57 070 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace 

nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 31 
Poskytnutí účelových neinvestičních transferů na rok 2018 dotčeným 
obvodům za součinnost poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb 
zeleně projektů “Izolační zeleň města Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 08834/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních transferů na rok 2018 dotčeným obvodům dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu v celkové výši 105 000 Kč na refundaci mzdových nákladů, 

nákladů na pohonné hmoty či nákladů na externí služby, vše v souvislosti s monitoringem 



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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výsadeb zeleně projektů “Izolační zeleň města Ostrava” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

ORJ 300 § 3745, pol. 5166                                                  o 105 tis. Kč 

u města Ostravy: 

- zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  505                   o 33 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  522                   o 10 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  519                   o  5  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  523                   o  5  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  509                   o  5  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  504                   o  8  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  507                   o  7  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  521                   o  5  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  510                   o  5  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  514                   o  6  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  503                   o  5  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  502                   o 11 tis. Kč 

u městského obvodu Poruba 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  505                             o 33 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 33 tis. Kč   

u městského obvodu Svinov 



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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zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  522                             o 10 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 10 tis. Kč   

u městského obvodu Martinov 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  519                             o 5 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 5 tis. Kč   

u městského obvodu Třebovice 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  523                             o 5 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 5 tis. Kč   

u městského obvodu Pustkovec 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  509                            o 5 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 5 tis. Kč  

u městského obvodu Ostrava - Jih 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  504                             o 8 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 



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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na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 8 tis. Kč   

u městského obvodu Vítkovice 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  507                             o 7 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 7 tis. Kč  

u městského obvodu Hrabová 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  521                           o 5 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 5 tis. Kč  

u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  510                           o 5 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 5 tis. Kč  

u městského obvodu Nová Ves 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  514                             o 6 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 6 tis. Kč  

u městského obvodu Slezská Ostrava 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 



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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na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  503                            o 5 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 5 tis. Kč  

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  502                             o 11 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 11 tis. Kč  

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 6 
Příprava projektu, podání žádosti o podporu z Operačního programu 
Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt “Plán ÚSES správního obvodu 
ORP Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 08835/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu projektu a podání žádosti o podporu pro projekt “Plán ÚSES správního obvodu ORP 

Ostrava” ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru ochrany životního prostředí v roli nositele projektu zajistit 

úkony spojené s přípravou a realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu          

s podmínkami 52. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 

  



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. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje  

v roli administrátora projektu zajistit předložení žádosti o podporu a všech jejich příloh pro 

projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 52. výzvy v rámci Operačního 

programu Životní prostředí 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) souhlasí 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení s  financováním projektu v celkové 

výši 1 882 tis. Kč 

- v roce 2019: na zajištění předfinancování projektu ve výši 1 000 tis. Kč 

- v roce 2020: na zajištění předfinancování projektu ve výši 860 tis. Kč 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 283 tis. Kč dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru ochrany životního prostředí 

zajistit předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení              

v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 33 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 
70631832 
  
Usnesení číslo: 08836/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, 

příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice,           

IČO 70631832 v celkové pořizovací hodnotě     1 355 508,63 Kč (příloha č. 1 předloženého 

materiálu) 

  

2) jmenuje 

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

předseda : XXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXX 

členové XXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXXX XXXX 

              XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX 

                 Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Marek Tejzr, T: 27.04.2018 

 vedoucí provozně technického útvaru 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté dotace 
č. 0343/2015/SVZV 
  
Usnesení číslo: 08837/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0157/ZM1418/3 
k usnesení č. 0825/ZM1418/12 
k usnesení č. 2067/ZM1418/32 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové 

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

z rozpočtu statutárního města Ostravy (ev. č. 0343/2015/SVZV) uzavřené s organizací 

Agentura SLUNCE, o.p.s., Patrice Lumumby 2608/66, 700 30 Ostrava, IČO: 268 51 598, dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 42 
Návrh na poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace a daru           
za účelem zabezpečení prevence kriminality 
  
Usnesení číslo: 08838/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy Krizovému centru Ostrava, z.s., Ruská 94/29, 703 00, Ostrava - Vítkovice, 

IČO:22735283 ve výši 400.000 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 

návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy České 

republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, 782 99 

Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 75151502 ve výši 250.000 Kč a o uzavření 

darovací smlouvy dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu městu  

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje v ORJ 180 

  na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401                                                        o                       650 tis. Kč 

- zvyšují se ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5319, ÚZ 7401                                                         o                      250 tis. Kč 

- zvyšují se neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401                                                         o                      400 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) a ke schválení návrh dle 

bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 8 
Žádosti o poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových dotací            
z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 08839/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to 

ve výši dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 2-4  a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                              o 80 tis. Kč 

 - zvyšují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5229, ÚZ 7105                                                             o 30 tis. Kč 

na § 3429, pol. 5212, ÚZ 7105                                                             o 50 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 50 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací, příspěvků              
a transferu v rámci výzvy “90.výročí od úmrtí českého hudebního 
skladatele Leoše Janáčka” 
  
Usnesení číslo: 08840/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 2070/ZM1418/32 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu komise kultury rady města - grantové komise uvedenou v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 
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rada města 
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zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o neposkytnutí a rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových 

dotací v rámci výzvy “90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka” 

žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádostí pro 

nesplnění formálních náležitostí 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o neposkytnutí a rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových 

dotací v rámci výzvy “90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka” 

žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu z věcných důvodů 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “90. výročí 

od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka” ve výši do 50 tis. Kč žadatelům 

uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací v rámci výzvy “90. výročí od úmrtí českého 

hudebního skladatele Leoše Janáčka” příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 4 předloženého 

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

a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu 

usnesení, přílohy č. 5 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 0000 o 220 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7090 o 30 tis. Kč 



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 26/63  
  

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7090 o 70 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7090 o 90 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5332, ÚZ 7090 o 30 tis. Kč         

  

7) ukládá 

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

předložit návrhy dle bodů 2) - 6) tohoto usnesení na zastupitelstvu města na zasedání dne            

11. 4. 2018 k rozhodnutím a ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
8) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičního účelového příspěvku příspěvkové organizaci zřízené statutárním 

městem Ostrava a neinvestičního účelového transferu městskému obvodu v rámci výzvy “90. 

výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka” uvedených v příloze č. 2 

předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádostí pro nesplnění formálních náležitostí 

  

9) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím zřízených 

statutárním městem Ostrava a neinvestičního účelového transferu městskému obvodu v rámci 

výzvy “90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka” příjemcům 

uvedeným v příloze č. 6  a 7 předloženého materiálu, a to ve výši a za podmínek pro 

poskytnutí příspěvků a transferu uvedených v příloze č. 6, 7, 8 a 9  a v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 

  

10) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 0000 o 184 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7090, org. 4254 o 49 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5331, ÚZ 7090, org. 4234 o 70 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7090, org. 4234 o 35 tis. Kč 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7090, org. 508 o  30 tis. Kč 
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rada města 
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městský obvod Stará Bělá 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7090, org. 508 o 30 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7090 o 30 tis. Kč 

  

11) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci o 49 tis. Kč 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci o 105 tis. Kč  

  

12) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 10) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 51 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací, příspěvků             
a transferů v rámci výzvy “100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018” 
  
Usnesení číslo: 08841/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 2071/ZM1418/32 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu komise kultury rady města - grantové komise uvedenou v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o neposkytnutí a rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových 

dotací v rámci výzvy “100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018” žadatelům uvedeným v příloze 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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č. 2 předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádostí pro nesplnění formálních náležitostí 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “100 let 

republiky: Ostrava 1918 - 2018” ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 3 

předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací v rámci výzvy “100 let republiky: Ostrava 1918 

- 2018” příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, a to ve výši dle 

přílohy č. 3, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava             

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

zprávy předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 0000 o 465 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7100 o 140 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7100 o 30 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7100 o 50 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7100 o 50 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5339, ÚZ 7100 o 45 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7100 o 35 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5339, ÚZ 7100 o 25 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7100 o 25 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7100 o 35 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5339, ÚZ 7100 o 30 tis. Kč 
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6) ukládá 

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

předložit návrhy dle bodů 2) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města na zasedání dne 

11.04.2018 k rozhodnutí a ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
7) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičního účelového příspěvku příspěvkové organizaci zřízené městským 

obvodem v rámci výzvy “100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018” uvedené v příloze č. 2 

předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádosti pro nesplnění formálních náležitostí 

  

8) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím zřízených 

statutárním městem Ostrava a neinvestičních účelových transferů městským obvodům v rámci 

výzvy “100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018” příjemcům uvedeným v příloze č. 5             

a 6  předloženého materiálu, a to ve výši a za podmínek pro poskytnutí příspěvků a transferů 

uvedených v příloze č. 5, 6,  7, a  8  a  v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

9) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 0000 o 247 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7100, org. 4234 o 60 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5331, ÚZ 7100, org. 4215 o 40 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5331, ÚZ 7100, org. 4215 o 85 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7100, org. 4214 o 22 tis. Kč 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7100, org. 507  o  20 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7100, org. 508 o  20 tis. Kč 

městský obvod Vítkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7100, org. 507 o 20 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7100  o 20 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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podobě. 

Strana 30/63  
  

městský obvod Stará Bělá 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7100, org. 508 o 20 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7100 o 20 tis. Kč 

  

10) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci o 60 tis. Kč 

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci o 22 tis. Kč 

Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci o 125 tis. Kč 

  

11) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 9) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o., na projekt Sportovní areál U Cementárny -            
II. etapa 
  
Usnesení číslo: 08842/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
45 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace           

z rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 1256/2017/ŠaS  ze dne 18.4.2017 s obchodní 

společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČO 25385691 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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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 30 
Schválení registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)projektu 
“Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města 
Ostravy II” a “Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné            
a technické obory” 
  
Usnesení číslo: 08843/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 06111/RM1418/89 
k usnesení č. 06109/RM1418/89 
k usnesení č. 08693/RM1418/121 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) souhlasit s Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace v rámci IROP pro projekt 

“Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II”; identifikační 

číslo projektu: 117D03G000686;, identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0./16_054/0004779;  

ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši              

17 185 242,60 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) souhlasit s Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace v rámci IROP pro projekt 

“Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory”; identifikační číslo 

projektu: 117D03G000659;, identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0./16_054/0004956; ve výši 

90% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 3 833 741,55 

Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) 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 
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uložit odboru školství a sportu zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu 

dle bodu 1a) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 26.04.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

požádat ředitele Střediska volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace zabezpečit 

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

  

 Vyřizuje: Bc. David Střelák, T: 31.12.2019 

 ředitel SVČ Ostrava Zábřeh, p.o. 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 

dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 40 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 08844/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o participaci města na programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mládež kraji 

  

2) jmenuje 

  
zástupce města do pracovní skupiny Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 



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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Ing. Sylva Sládečková 

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Radě dětí a mládeže Moravskoslezského 

kraje, z.s., se sídlem: Na Mýtě 1556/10, Ostrava - Hrabůvka, 700 30, IČO: 26523825 ve výši 

138 tis. Kč na realizaci projektu “Podpora mládežnických iniciativ” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemcem této dotace dle bodu 3) tohoto usnesení a dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit návrh dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 41 
Účelové neinvestiční dotace na zajištění povinného plaveckého výcviku 
žáků základních škol v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 08845/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
8) 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. 

Strana 34/63  
  

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

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

  

9) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh uvedený v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů           
do pozemků ve vlastnictví SMO v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
pro Ostravskou univerzitu 
  
Usnesení číslo: 08846/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro územní řízení 

- s umístěním stavebních a inženýrských objektů dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu            

do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy : 

parc. č. 213/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 213/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 213/19 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 213/22 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 213/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 213/24 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 214/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 225/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3468/5 - ostatní plocha, dráha, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

Ostravská univerzita 

se sídlem Dvořákova 138/7, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 

IČO 61988987 



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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v rámci stavby “Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních 

technologií, hudební produkci a multimédia” 

dle koordinačního situačního výkresu projektové dokumentace, který je přílohou č. 1/4 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za 
účelem provedení atmogeochemického průzkumu, případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch a umístění a realizací 
drenážního odplyňovacího systému pro společnost Green Gas DPB, 
a.s. a společnost UNIGEO a.s. 
  
Usnesení číslo: 08847/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 529/4 - orná půda, 

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 

důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě 

na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

  

2) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4168/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4168/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem umístěním drenážního odplyňovacího systému, jeho realizaci a následnému 

provedení odsávací zkoušky, kontrolního atmogeochemického měření a případného měření 

dynamiky výstupu důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” 



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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pro: 

UNIGEO a.s. 

se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava 

IČO 75192260 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům            
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08848/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV včetně  1 ks rozpojovacího 

pilíře k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 907/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) 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 ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

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

v k. ú. Heřmanice, 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 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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RM_M 19 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti - věcného břemene           
s vlastníky pozemků TIMO profistavby s. r. o., MSK 
  
Usnesení číslo: 08849/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování, údržby vodovodního řadu DN 80 k pozemku: 

parc. č. 4834 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Slezská Ostrava, č. p. 

1193, rod. dům, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

TIMO profistavby s. r. o. 

se sídlem 1. máje 1526/66, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava 

IČO 285 91 801, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 

– zřízení, provozování, údržby kanalizace DN 300 k pozemku: 

parc. č. 1640/1 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Nová Bělá, 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. 4 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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RM_M 21 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory          
(ul. Pašerových), obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08850/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku p.p.č. 728/2  o výměře 73 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Mariánské Hory          

a Hulváky  

- část pozemku p.p.č. 736/100 o výměře 26 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory           

a Hulváky 

- část pozemku p.p.č. 736/100 o výměře 2412 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory             

a Hulváky 

- část pozemku p.p.č. 736/296 o výměře 136 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory              

a Hulváky 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem, aby si zastupitelstvo města vyhradilo právo rozhodnout o prodeji pozemků 

svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky uvedených v bodu 1) tohoto 

usnesení, v souladu s čl. 7 odst. (3) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

úplné znění 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  



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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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrhy na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08851/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p.p.č. 150/30 o výměře 194 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 2237-47/2017 nově označena jako pozemek p.p.č. 150/35 v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory            

a Hulváky 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu, 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p.p.č. 1093 o výměře 28 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu č. 2232-40/2017 nově označena jako pozemek p.p.č. 1093/3                     

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory             

a Hulváky 

viz příloha č. 2 předloženého materiálu, 

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

  

3) souhlasí 

  
 s návrhem na záměr města prodat 
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pozemek p.p.č. 168/14 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory             

a Hulváky 

viz příloha č. 3 předloženého materiálu, 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08852/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 

- část pozemku p.p.č. 1079/2 o výměře 484 m2v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 3405-44/2017, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava označena jako pozemek p.p.č. 1079/37 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

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

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

  

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. 

Strana 41/63  
  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrhy na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Hošťálkovice         
a neprodat nemovité věcí v k. ú. Hošťálkovice a v k. ú. Nová Ves         
u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08853/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 292/13 o výměře 261 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 1081-54/2017 nově označena jako pozemek parc. č. 292/44 v k. ú. Hošťálkovice, obec 

Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu, 

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

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 1320 o výměře cca 670 m2  v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, dle 

zákresu v příloze č. 2 předloženého materiálu 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p.p.č. 141/95 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Nová Ves 

viz příloha č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na souhlas s realizací vodovodu a splaškové kanalizace             
a napojením na inženýrské sítě ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro spol. MARPRO STAV s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08854/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s napojením a realizací vodovodu a splaškové kanalizace na inženýrské sítě ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, které bude vybudováno v rámci stavby Ostrava airport multimodal 

park “Železniční cargo Ostrava Mošnov” a   umístěno v části pozemku v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov dle přílohy č. 1A, č. 1B předloženého materiálu, a to: 

- p. p. č. 1339/5 - orná půda, 

za podmínek správce vodohospodářského majetku  společnosti Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava, IČO: 

45193665, uvedených ve stanovisku k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení a stavební 

záměr  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

a  s vydáním souhlasu s napojením  a realizací vodovodu a splaškové kanalizace  dle přílohy  

č. 5 předloženého materiálu 

pro žadatele -  investor 

MARPRO STAV s.r.o. 

se sídlem Železniční 469/4, 779 00 Olomouc 

IČO: 278 43 556 
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RM_M 35 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti             
a návrh na uzavření nájemní smlouvy se Správou železniční dopravní 
cesty, s.o. 
  
Usnesení číslo: 08855/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování a údržba optického kabelu včetně pojistkové skříně k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2692 - ostatní plocha, silnice 

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

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110000, IČO 709 94 234  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

a to: 

parc. č. 2692 - ostatní plocha, silnice o výměře 40 m2 

s AŽD Praha s. r. o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČO 480 29 483 

za účelem vybudování inženýrské sítě - optického kabelu včetně pojistkové skříně v rámci 

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

u Jablunkova st. hr., 1. etapa” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 3.600,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy do předání předmětu 

nájmu nájemcem zpět pronajímateli, nejpozději do 31. 12. 2021 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Návrh zrušit usnesení č. 106/RM1014/4 ze dne 31. 11. 2010 a nesouhlasit 
s umístěním stavby “ Objekt Ostrava, Orlovská” na pozemcích parc.č. 

(zn.předkl.) 
08 
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1916/6 a 1916/7 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, pro společnost TOPMAX 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08856/RM1418/123 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zrušit bod 1) svého usnesení č. 106/RM1014/4 ze dne 31. 11. 2010, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
nesouhlasit, pro územní řízení, 

- s umístěním kotvení pažení stavební jámy do pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava: 

parc.č. 1916/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 1916/7 ostatní plocha, zeleň, oba              

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 

- s přeložením a s umístěním přeložky veřejného osvětlení do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava: 

parc.č. 1916/7 ostatní plocha, zeleň,v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 

pro investora: 

TOPMAX s.r.o.se sídlem Praha 3, Vinohrady, Ondříčkova 322/24, PSČ 130 00,                

IČO 271 67 364, 

v rámci stavby “Objekt Ostrava - Orlovská” 

  

 
RM_M 47 
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o právu provést stavbu  
s RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. Návrh na uzavření smlouvy          
o právu provést stavbu, nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě  
o zřízení služebnosti k pozemkům v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, se společností Smart Innovation Center, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 08857/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka 

o uzavření dohody o zrušení smlouvy o právu provést stavbu založeném “Smlouvou o právu 

provést stavbu” ev.č. 2087/2016/MJ ze dne 21.7. 2016 

s 

 



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 45/63  
  

RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 278 44 960 

jejímž předmětem je část pozemku parc.č. 2634/37, ost. plocha - jiná plocha, část pozemku 

parc.č. 2634/35, ost. plocha - jiná plocha, parc.č. 3594/9, ost. plocha - ost. komunikace          

a parc.č. 3634/8, ost. plocha - jiná plocha, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. 

října) za účelem umístění stavebních objektů v rámci realizace stavby “RED HOUSE 

Moravská Ostrava”, 

a to okamžikem účinnosti této dohody tj. dnem uzavření, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na umístění stavebních objektů v rámci realizace 

stavby “RED HOUSE Moravská Ostrava”: 

- na části pozemku parc.č. 2634/37, ost. plocha - jiná plocha o výměře 253 m2: 

       - Zpevněné plochy - asfaltovobetonová komunikace 

       - sadové úpravy, zatravnění 

       - Přeložka kanalizace DN 400 

       - Dvě přípojky vody včetně dvou vodovodních šachet se společnou stěnou 

       - Vsakovací objekt pro vodoměrné šachty DN 1000 

- na části pozemku parc.č. 2634/35, ost. plocha - jiná plocha o výměře 667 m2: 

        - Zpevněné plochy, pojížděný chodník 

        - Požární plocha pro hasiče 

        - Sadové úpravy, zatravnění 

        - Kabelové vedení venkovního osvětlení, napojeno z objektu 

        - Přípojka kanalizace 

- na části pozemku parc.č. 2634/35, ost. plocha - jiná plocha o výměře 234 m2: 

       - Sadové úpravy, zatravnění 

       - Likvidace kanalizace 

- na části pozemku parc.č. 3594/9, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 4 m2: 

        - Zpevněné plochy, napojení na stávající chodník 

- na části pozemku parc.č. 2634/8, ost. plocha - jiná plocha o výměře 78 m2: 

         - Zpevněné plochy, hlavní přístupový chodník 

         - Kabelové vedení venkovního osvětlení, napojeno z objektu 

         - Sadové úpravy, zatravnění 

- na části pozemku parc.č. 2634/8, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 113 m2: 

          - Zpevněné plochy, požární vjezd pro hasiče 

          - Sadové úpravy, zatravnění 

          - Kabelové vedení venkovního osvětlení, napojeno z objektu 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října, v blízkosti rozestavěného skeletu) 

se společností 

 

Smart Innovation Center, s.r.o. 

se sídlem:Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 

IČO: 654 09 574 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít 

nájemní smlouvu na pozemky a část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- parc.č. 2634/43, ost. plocha - jiná plocha o výměře 761 m2 

- parc.č. 2634/44, ost. plocha - jiná plocha o výměře 89 m2 

- část pozemku parc.č. 2634/8, ost. plocha - jiná plocha o výměře 174 m2 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října, v blízkosti rozestavěného skeletu) 

se společností 

Smart Innovation Center, s.r.o. 

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 

IČO: 654 09 574 

za účelem umístění stavebních objektů v rámci realizace stavby “RED HOUSE Moravská 

Ostrava”: 

- zpevněná plocha, hlavní přístupový chodník 

- sadové úpravy, zatravnění 

- kabelové vedení venkovního osvětlení, napojeno z objektu 

- úprava podjezdu 

za nájemné ve výši 130,- Kč/m2/rok, tj. 133.120,- Kč, na dobu určitou, nejpozději do 30. 6. 

2019 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 

provozování a údržby kabelového vedení venkovního osvětlení včetně 12 sloupů venkovního 

osvětlení, kanalizační přípojky, dvou vodovodních přípojek včetně dvou vodoměrných šachet 

se společnou stěnou a vsakovacího objektu pro vodoměrné šachty DN 1000, užívání částí 

pozemků pro přístupy a příjezdy k pozemkům parc. č. 2634/10, parc. č. 2634/33, parc. č. 

2634/34, parc. č. 2634/42, parc. č. 2634/45, parc. č. 2634/46, v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, 

k pozemkům: 

parc. č. 2634/8 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2634/35 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2634/37 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2634/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2634/44 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3594/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

s budoucím oprávněným: 
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Smart Innovation Center, s. r. o. 

se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 

IČO 654 09 574, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Smlouva o přistoupení k dluhu 
  
Usnesení číslo: 08858/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu se společností Vítkovice - výzkum a vývoj - 

technické aplikace a. s., se sídlem Studentská 6202/17,708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 

27677257 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh na nabytí výrobně-technického areálu v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08859/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s úpravou se společností 

VÍTKOVICE, a.s. 

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

IČO 451 93 070, 

a to dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, kdy předmětem budoucího převodu budou níže 

uvedené věci, nacházející se v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, tvořící výrobně-technický 

areál Karolina, a to: 

 a) pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 

Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava:: 

• parc.č. 3385/3, 
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• parc.č. 3415/1, jehož součástí je zpevněná plocha, 

• parc.č. 3415/2, jehož součástí jsou zpevněné plochy, 

• parc.č. 3415/3, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/4, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/5, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/6, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/7, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/8, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/9, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/10, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/11, jehož součástí je zpevněná plocha, 

• parc.č. 3415/12, jehož součástí jsou zpevněné plochy, 

• parc.č. 3440/1, 

• parc.č. 3441/34, jehož součástí je zpevněná plocha 

• parc.č. 3656, 

b) další věci, umístěné v areálu: 

• kolejová vlečka, 

• uliční sloupy osvětlení, na pozemku parc.č. 3415/12, včetně kabelového napojení, 

• 2 ks osvětlovacích věží na pozemku parc.č. 3415/1, včetně kabelového napojení, 

• kanalizace DN 300, jejíž součástí jsou kanalizační šachty skružené z prefa dílců – hloubka 2 

m, 

• kanalizace DN 500, jejíž součástí jsou kanalizační šachty skružené z prefa dílců – hloubka 3 

m, 

• rozvod užitkové vody, 

• plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do bet. patek, včetně všech vrat, 

• septik nad 15 m3 OP na pozemku parc.č. 3415/8, 

• přípojka vody DN 25 mm 

za kupní cenu, která bude stanovena dle znaleckého posudku vypracovaného společností 

ALFA znalecká s.r.o., se sídlem Slovenská 1085/1A, PSČ 702 00 Ostrava-Přívoz,               

IČO 277 66 993, kdy znalecký posudek bude vypracován po uzavření Smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě, uzavřené dle tohoto bodu usnesení 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít Smlouvu o prosté správě majetku s následujícími subjekty: 

VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070 

Banka CREDITAS a.s., se sídlem Olomouc,  tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00,                

IČO: 634 92 555 

JUDr. Josef  K a w u l o k , notář se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská 

Ostrava, Milíčova 1670/12,  IČ 258 01 490, 
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a to dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy (vytvoření objednávky) k veřejné zakázce malého 

rozsahu na vypracování znaleckého posudku na ocenění dvou výrobně-technických areálů          

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava v rozsahu důvodové zprávy se společností: 

ALFA znalecká s.r.o. 

se sídlem Slovenská 1085/1A, 702 00 Ostrava-Přívoz 

IČO 277 66 993 

za cenu nejvýše přípustnou 350.000,- Kč bez DPH 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o úhradě nákladů se společností 

EUROVIA CS, a.s. 

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

IČO 45274924, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o úhradě nákladů se společností 

VÍTKOVICE, a.s. 

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

IČO 451 93 070, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového Ing. Ladislava Rožnaie 

k podpisu objednávky dle bodu 3) návrhu usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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7) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k projednání návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

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

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 1 
Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby “Přechod pro 
chodce ul. Novoveská u ul. Strmá včetně nasvětlení” 
  
Usnesení číslo: 08860/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby “Přechod pro choce ul. Novoveská u ul. Strmá 

včetně nasvětlení” v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, za cenu nejvýše přípustnou 

370 752,67,- Kč bez DPH se společností 

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

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby “Obnovení 
veřejného osvětlení chodníku na ul. Porážková a pod Frýdlantskými 
mosty” 
  
Usnesení číslo: 08861/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby “Obnovení veřejného osvětlení na ul. 

Porážková a pod Frýdlantskými mosty” v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,           

za cenu nejvýše přípustnou 134 993,40,- Kč bez DPH se společností 
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Ostravské komunikace, a.s. IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Rekonstrukce VO oblast Prokopská” a stavbou 
“Rekonstrukce na náměstí SNP” 
  
Usnesení číslo: 08862/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO 

oblast Prokopská” mezi vlastníkem: 

Asental Land, s.r.o. 

Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00 

IČO: 27769143 

a 

oprávněným ze služebnosti: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 

kanalizace na náměstí SNP” mezi vlastníkem: 

AKORD & POKLAD, s.r.o. 

Sídlo: náměstí Slovenského národního povstání 2012/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO: 47973145 

a 

oprávněným ze služebnosti: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh na uzavření smluv o věcných právech k pozemkům v souvislosti 
se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 
  

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 08863/RM1418/123 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavbou “Dostavba kanalizace v ulici Světlovská” mezi vlastníky XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy         

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” a o právu provést 

stavbu v souvislosti se stavbou “Dostavba Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá -          

II. etapa” mezi vlastníkem XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy        

č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” a o právu provést 

stavbu v souvislosti se stavbou “Dostavba kanalizace v ulici Světlovská” mezi vlastníky 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451,  dle přílohy            

č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 
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uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Dostavba kanalizace v ulici Světlovská” mezi vlastníkem XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy          

č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” a o právu provést 

stavbu v souvislosti se stavbou “Dostavba kanalizace v ulici Světlovská” mezi vlastníky 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy              

č. 6 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

stavbou “Dostavba kanalizace v ulici Světlovská” mezi vlastníkem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy             

č. 12 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

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

stavbou “Dostavba kanalizace v ulici Světlovská” mezi vlastníkem XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy           
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č. 14 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3094/2017/OI ze dne 
26.10.2017na vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu 
“Rekonstrukce SSZ křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská třída” 
  
Usnesení číslo: 08864/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3094/2017/OI ze dne 26.10.2017 na realizaci 

stavby “Rekonstrukce SSZ křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská třída”, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Muzejní”, poř. č. 25/2018 
  
Usnesení číslo: 08865/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Rekonstrukce VO Muzejní“            

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

ELSPOL - Gattnar s.r.o. 

se sídlem: Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava - Hrušov 

IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 1.594.654,78 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Revitalizace prameniště Dubí - pilotní průzkum            
1. etapy”, poř. č. 38/2018 
  
Usnesení číslo: 08866/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

pilotního hydrogeologického průzkumu stavby ”Vodní zdroj Nová Ves a Dubí - revitalizace 

prameniště Dubí, 1. Etapa”, v k.ú. Zábřeh nad Odrou a k.ú. Svinov, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

AQD-envitest, s.r.o. 

se sídlem: Vítězná 1547/3, 702 00 Ostrava 

IČO: 26878453 

za cenu nejvýše přípustnou 1.566.280,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Sportovní areál u ZŠ Bílovecká - DÚR + IČ“ poč. č. 
15/2018 
  
Usnesení číslo: 08867/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro 

zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro investiční akci „Sportovní areál u ZŠ 

Bílovecká“ v k.ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 

Ing. Roman Fildán 

IČO: 753 79 007 

se sídlem: Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová 

za cenu nejvýše přípustnou 590.840,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení urbanistické, dopravní a objemové studie přednádražního 
prostoru v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 08868/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení urbanistické, 

dopravní a objemové studie přednádražního prostoru v Ostravě 

se zhotovitelem: Architektonická kancelář ARKOS s.r.o., Hrabákova 1780/5, 702 00  Ostrava 

IČO: 47678798 

za cenu nejvýše přípustnou 250.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů              
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace            
v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 08869/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 1789/ZM1418/27 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Ostravy            

v celkové výši 910 000 Kč fyzickým osobám uvedeným ve smlouvách v přílohách č. 1 až 8 

předloženého materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů  v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” a o uzavření příslušných 

smluv o zápůjčce dle přílohy č. 1 až 8 předloženého materiálu mezi statutárním městem 

Ostrava a shora uvedenými fyzickými osobami 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

§ 3713, pol. 5660, ORJ 190 ........................    o 250 tis. Kč 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje 
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§ 3713, pol. 5909, ORJ 190 ........................    o 660 tis. Kč 

 - zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 

§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 ........................    o 910 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 44 
Schválení přípravy “Studie efektivity zavedení opatření v době smogové 
situace v oblasti dopravy na území statutárního města Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 08870/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy ”Studie efektivity zavedení opatření v oblasti dopravy v době smogové 

situace na území statutárního města Ostravy” 

  

2) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy Magistrátem města 

Ostravy, odborem ochrany životního prostředí ve výši 1 000 000 Kč na zpracování “Studie 

efektivity zavedení opatření v oblasti dopravy v době smogové situace na území statutárního 

města Ostravy” 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, 

jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony spojené s přípravou zpracování studie dle bodu 1) 

tohoto usnesení a důvodové zprávy 

  

 



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 58/63  
  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 15 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 08871/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu  

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva města na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 20 000 tis. Kč 

z v y š u j í investiční transfery na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, org. 4262 o 20 000 tis. Kč  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o použití volných zdrojů u základního běžného účtu (rozdělení přebytku 

hospodaření roku 2017) ve výši 34 mil. Kč na dofinancování akce “Sportovní areál                   

U Cementárny - II. etapa” 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit vedoucímu odboru financí a rozpočtu zapracovat částku 34 mil. Kč do materiálu 

týkajícího se zapojení volných zdrojů u ZBÚ (rozdělení přebytku hospodaření roku 2017) 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu ke schválení bod 1) a k rozhodnutí bod 2), 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.04.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 37 
Úprava rozpočtu r. 2018 
  
Usnesení číslo: 08872/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotací z rozpočtu kraje 

a) v rámci “Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018” organizaci PLATO 

Ostrava, příspěvková organizace ve výši 250 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících                  

s projektem “Festival autorského divadla Norma 2018” 

b) v rámci “Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018” organizaci Janáčkova 

filharmonie Ostrava, příspěvková organizace ve výši 180 tis. Kč na úhradu nákladů 

souvisejících s projektem “Orchestr Moravskoslezského kraje” 

c) v rámci “Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018” organizaci Ostravské 

muzeum, příspěvková organizace ve výši 150 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících            

s projektem “Ostravská muzejní noc 2018” 

d) na podporu profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru organizacím 

- Národní divadlo moravskoslezské ve výši 2 022 tis. Kč 

- Divadlo loutek Ostrava ve výši 1 528 tis. Kč 

- Komorní scéna Aréna ve výši 247 tis. Kč 

- Janáčkova filharmonie Ostrava ve výši 1 868 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 345 o 883 tis. Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 3522, pol. 5169 o 111 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5169 o 16 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7090 o 3 tis. Kč 

                                                             org. 8142 o 70 tis. Kč 

                                                             org. 3191 o 13 tis. Kč 

                                                             org. 3200 o 5 tis. Kč 

                                                             org. 3179 o 900 tis. Kč  
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(C.2.) na ORJ 300, § 3524, pol. 6121, ÚZ 3636, org. 6215 o 10 tis. Kč 

                                                                             org. 6219 o 10 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3314, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 345, org. 4214 o 883 tis. Kč (A.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 127 tis. Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 991 tis. Kč (C.1.) 

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

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 20 tis. Kč (C.2.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 415 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 415 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 512 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 512 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 664 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 664 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 140 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 140 tis. Kč 

Městský obvod Nová Bělá (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 133 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 133 tis. Kč 

Městský obvod Stará Bělá (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 



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 61/63  
  

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 179 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 179 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 151 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 151 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 3 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena 
rady města, do Švýcarska (Luzern) ve dnech 27.02.-01.03.2018 
  
Usnesení číslo: 08873/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 08388/RM1418/117 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Švýcarska 

(Luzern) ve dnech 27.02.-01.03.2018 

  

 
RM_M 48 
Uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání 
  
Usnesení číslo: 08874/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi 

centrálním zadavatelem Statutárním městem Ostrava a pověřujícími zadavateli, kteří jsou 
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přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08875/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání  Magistrátu  města 

Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidaci 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 

2/2007  pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_VZ 3 
Odstranění stávajícího oplocení pozemků podél ulic Na Karolíně             
a Montánní, v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08876/RM1418/123 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě EKOAQUA ochrana vod, spol. s r.o., 

Samaritánská 798/8,   700 30  Ostrava, IČO: 25853899 za cenu 213 823,- Kč bez DPH 
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2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.04.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

 


