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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 09.05.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

09053/RM1418/126 RM_M 0 Schválení programu 126. schůze rady města 

konané dne 09.05.2018 

35 

09054/RM1418/126 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

09055/RM1418/126 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

28 

09056/RM1418/126 RM_M 30 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy                   

o financování mikroprojektu “Společně!” z Fondu 

mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci 

programu Interreg V-A Česká republika - Polská 

republika 

50 

09057/RM1418/126 RM_M 31 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy                      

o financování mikroprojektu “Mezilidská 

komunikace - tváří v tvář bez internetu” z Fondu 

mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci 

programu Interreg V-A Česká republika - Polská 

republika 

50 

09058/RM1418/126 RM_M 40 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt “Snížení 

energetické náročnosti MŠ Frýdecká 426/28, 

Ostrava - Kunčice 

50 

09059/RM1418/126 RM_M 41 Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

a Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10076766                       

o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu životní 

prostředí na projekt Revitalizace zeleně                  

v Ostravě-Porubě 

50 

09060/RM1418/126 RM_M 6 Prodloužení platnosti ochranné známky s názvem 

OSTRAVA!!! a ochranné známky s označením !!! 

u Úřadu průmyslového vlastnictví 

01 

09061/RM1418/126 RM_M 28 Návrh na schválení výjezdního jednání Komise   

pro vzdělávání, vědu a výzkum rady města               

dle předloženého seznamu do Brna a do Maďarska 

(Budapešť) ve dnech 29.-31.05.2018 

01 

09062/RM1418/126 RM_M 32 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace  

na organizační zajištění projektu “Tour 4 Change” 

01 

09063/RM1418/126 RM_M 45 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty  

Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora,          

do Francie (Marseille) ve dnech 10.–15.06.2018 

01 

09064/RM1418/126 RM_M 64 Informace k systému VERA 28 

09065/RM1418/126 RM_M 5 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 

09066/RM1418/126 RM_M 29 Rozhodnutí o nepodání kasační stížnosti, o zaslání 

předžalobní výzvy a o podání žaloby 

 

28 
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09067/RM1418/126 RM_M 43 Návrh změny stanov společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s. 

28 

09068/RM1418/126 RM_M 63 Návrh programu 35. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 23. května 2018 

28 

09069/RM1418/126 RM_M 67 Návrh na podání přihlášky do insolvenčního řízení 

ve věci dlužníka SCP first payment of receivables 

s.r.o. 

28 

09070/RM1418/126 RM_M 34 ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání 

projektových záměrů 

38 

09071/RM1418/126 RM_M 44 Podpora konference Crossroads 2018 38 

09072/RM1418/126 RM_M 62 Shrnutí informací o mezinárodním projektu Refill 38 

09073/RM1418/126 RM_M 66 Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku 

Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 

38 

09074/RM1418/126 RM_M 35 Zařazení Firemní školky města Ostravy do projektu 

“Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 

Ostrava II” 

91 

09075/RM1418/126 RM_M 60 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti 

Revitalizace veřejného prostoru a na vyhlášení           

II. výzvy dotačního programu “fajnOVY prostor” 

na revitalizaci veřejného prostoru 

38 

09076/RM1418/126 RM_M 50 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Dětské 

centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 

70631956 a právnické osobě Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631808 

40 

09077/RM1418/126 RM_M 51 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů              

do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 

a právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby 

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808 

40 

09078/RM1418/126 RM_M 37 Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o.,   

o změnu termínu použití a finančního vypořádání 

poskytnuté investiční účelové dotace z rozpočtu 

SMO 

42 

09079/RM1418/126 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2017 ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti školství 

46 

09080/RM1418/126 RM_M 42 Poskytnutí finančních prostředků školským 

příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním 

městem Ostrava 

42 

09081/RM1418/126 RM_M 49 Ocenění žákovských osobností a žákovských 

kolektivů u příležitosti Dne dětí 2018 

91 

09082/RM1418/126 RM_M 9 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Krásné Pole a v k.ú. Svinov, vše obec Ostrava 

08 
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09083/RM1418/126 RM_M 10 Návrh koupit pozemek parc.č. 530/51, k.ú. Svinov, 

obec Ostrava, návrh na záměr města prodat část 

nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

09084/RM1418/126 RM_M 11 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

08 

09085/RM1418/126 RM_M 13 Návrh na uzavření dohody o odstoupení a smlouvy 

o zřízení věcného břemene k pozemkům                

ve vlastnictví Moravskoslezského kraje,                 

pro statutární město Ostrava 

08 

09086/RM1418/126 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního             

a podzemního vedení přípojky NN, uzavření smluv 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene              

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

09087/RM1418/126 RM_M 15 Návrh prodat část pozemku parc.č. 121/1 v k. ú. 

Dubina u Ostravy, návrh na uzavření smlouvy              

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

09088/RM1418/126 RM_M 16 Návrh na záměr města prodat pozemky k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (Nové Lauby) 

08 

09089/RM1418/126 RM_M 17 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 

Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, návrh na 

záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

09090/RM1418/126 RM_M 18 Návrh na záměr města neprodat a prodat pozemky, 

návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě, 

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

Sokolská) 

08 

09091/RM1418/126 RM_M 19 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

09092/RM1418/126 RM_M 20 Návrh na zrušení usnesení ZM a návrh na záměr 

města neprodat nemovitou věc v k. ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava 

08 

09093/RM1418/126 RM_M 21 Návrh na záměr města pronajmout části 

nemovitých věcí v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

09094/RM1418/126 RM_M 22 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 

formou uzavření dodatku č. 1 

08 

09095/RM1418/126 RM_M 23 Návrh dohody o skončení nájmu služebního bytu č. 

9 v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, 

Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

09096/RM1418/126 RM_M 24 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh              

na uzavření nájemní smlouvy 

08 

09097/RM1418/126 RM_M 25 Návrh na svěření cyklostezky městskému obvodu 

Hrabová a detektorů požáru a detektorů oxidu 

uhelnatého městským obvodům 

08 

09098/RM1418/126 RM_M 26 Návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města č. 

2164/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018 
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09099/RM1418/126 RM_M 27 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků           

v k. ú. Slezská Ostrava a v k. ú. Radvanice a návrh 

na záměr města nepronajmout části pozemků              

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

09100/RM1418/126 RM_M 33 Návrh na záměr města pronajmout jednotku č. 

3037/5 v bytovém domě na ul. Horní 3037/110, 

Ostrava-Bělský Les 

08 

09101/RM1418/126 RM_M 48 Návrh na záměr města vypůjčit a pronajmout části 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

09102/RM1418/126 RM_M 52 Návrh prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - areál 

Lehké průmyslové zóny Nad Porubkou 

08 

09103/RM1418/126 RM_M 56 Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava a uzavřít darovací 

smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti 

08 

09104/RM1418/126 RM_M 57 Návrh na souhlas s umístěním staveb. objektů, 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, návrh na uzavření nájemních smluv 

08 

09105/RM1418/126 RM_M 58 Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní 

smlouvy na část nemovitosti v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava pro městský obvod Vítkovice 

08 

09106/RM1418/126 RM_M 61 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

09107/RM1418/126 RM_M 65 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci         

v k.ú. Zábřeh nad Odrou městskému obvodu 

Ostrava-Jih 

08 

09108/RM1418/126 RM_M 3 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitosti svěřené městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz a k nabytí nemovitostí do majetku 

města 

89 

09109/RM1418/126 RM_M 70 Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo           

na zpracování územní studie “Smetanovo náměstí      

a okolí v Moravské Ostravě” 

89 

09110/RM1418/126 RM_M 71 Zpráva o stavu pořizování územních studií               

dle Územního plánu Ostravy 

89 

09111/RM1418/126 RM_M 8 Vystavení objednávky na výkon činnosti 

koordinátora BOZP včetně zpracování plánu 

BOZP v rámci stavby “Rekonstrukce odstředivky 

na ÚČOV” 

05 

09112/RM1418/126 RM_M 39 Návrh na uzavření smluvních vztahů souvisejících 

s přeložkami NN a VN při řešení přípravy staveb 

odboru investičního zahrnutými do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 

05 

09113/RM1418/126 RM_M 59 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě              

na zajištění nezbytných dokumentací                         

a předpokladů pro budoucí realizaci stavby 

„Revitalizace Pustkoveckého údolí”, k.ú. Poruba                               

05 
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a k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

09114/RM1418/126 RM_M 68 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - 

Michálkovice“ 

05 

09115/RM1418/126 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Městečko bezpečí (DÚR+IČ)“ 

poř. č. 86/2018 

05 

09116/RM1418/126 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ČS Provozní, vč. 

přeložky výtlaku”, poř. č. 73/2018 

05 

09117/RM1418/126 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu        

a uzavření Smlouvy příkazní na výkon technického 

dozoru stavebníka při realizaci stavby 

“Rekonstrukce VO oblast Lumírova - Charvatská” 

05 

09118/RM1418/126 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Cyklotrasa M,S - Mečníkovova, 

Žákovská (PD+AD+IČ)”, poř. č. 79/2018 

05 

09119/RM1418/126 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Mánesova 

(TDS + BOZP)”, poř. č. 69/2018 

05 

09120/RM1418/126 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Revitalizace Hav. nábřeží - úsek 

Na Hradbách - Kostelní (PD+AD+IČ)”, poř. č. 

67/2018 

05 

09121/RM1418/126 RM_VZ 9 „Odkanalizování území podél ulice K Pile 

(PD+AD)” - uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní k veřejné zakázce malého rozsahu 

05 

09122/RM1418/126 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejných zakázek malého 

rozsahu a uzavření smluvních vztahů v souvislosti 

se stavbami odboru investičního zahrnutými                

do kapitálového rozpočtu Statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 

05 

09123/RM1418/126 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Domov Korýtko - 

PD+AD+IČ+BOZP”, poř. č. 36/2018 

05 

09124/RM1418/126 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Mánesova”, 

poř. č. 27/2018 

05 

09125/RM1418/126 RM_M 4 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací             

z Fondu životního prostředí města Ostravy                   

na realizaci projektů “Provoz záchranné stanice               

pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 

2018”, česko-polská konference “Výzvy               

v nakládání s komunálními odpady 2018”               

a “Ošetření památného stromu” 

80 

09126/RM1418/126 RM_M 69 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace                     

v Moravskoslezském kraji” 

80 

09127/RM1418/126 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Obnova výpočetní techniky“ 

poř. č. 37/2018 

83 

09128/RM1418/126 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Upgrade a rozšíření diskové 

kapacity primárního datového úložiště“ poř. č. 

71/2018 

83 
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09129/RM1418/126 RM_M 1 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy                     

o vystavování depozitních směnek s Komerční 

bankou, a.s., v souvislosti se zamýšleným 

vystavováním depozitních směnek 

07 

09130/RM1418/126 RM_M 54 Úpravy rozpočtu r. 2018 07 

09131/RM1418/126 RM_M 2 Nařízení města č. 6/2018, kterým se mění                  

a doplňuje Nařízení města č. 19/2017, kterým se 

pro účely organizování dopravy vymezují na území 

města oblasti s placeným stáním 

09 

09132/RM1418/126 RM_M 36 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace na zajištění 19. ročníku 

mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 

09 

09133/RM1418/126 RM_M 38 Návrh dodatku ke Smlouvě o dílo č. 

2776/2017/OD/VZKU se společností Ostravské 

komunikace, a.s. 

09 

09134/RM1418/126 RM_M 72 Schválení Příkazní smlouvy 09 

09135/RM1418/126 RM_M 55 Souhlasné prohlášení za účelem zápisu podzemní 

stavby do katastru nemovitostí 

28 

09136/RM1418/126 RM_M 47 Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 

vzdělávacích institucí 

36 

09137/RM1418/126 RM_MZP 2 Návrh na prominutí doplacení zápůjčky 

zaměstnance zařazeného do Magistrátu města 

Ostravy z důvodu jeho úmrtí 

36 

09138/RM1418/126 RM_M 12 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 

09139/RM1418/126 RM_M 53 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemcích                    

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousední nemovitosti 

84 

09140/RM1418/126 RM_VZ 14 Zadání veřejné zakázky o sdružených službách 

dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr           

pro statutární město Ostrava, městské obvody, 

Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní městské 

organizace do konce roku 2018 

84 

09141/RM1418/126 RM_VZ 15 Zadání veřejné zakázky o sdružených službách 

dodávky elektrické energie v hladině NN                 

pro statutární město Ostrava, městské obvody, 

Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní městské 

organizace do konce roku 2018 

84 

09142/RM1418/126 RM_M 7 Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 21 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 13 Zadání zpracování investičního záměru “Parkovací 

dům u Krajského úřadu MSK” 

09 

  RM_M 46 Schválení navýšení přiměřeného zisku dopravci 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

09 

  RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

  
 
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení č. 09046/RM1418/125      

ze dne 24.04.2018 bod 2f) 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 126. schůze rady města konané dne 09.05.2018 
  
Usnesení číslo: 09053/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 126. schůze rady města konané dne 09.05.2018 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09054/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,                    
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské 
Hory, PSČ 709 00, IČO: 253 96 544, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
mimořádnou odměnu členům TOP managementu obchodní společnosti Ostravské komunikace, 

a.s. za rok 2017 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09055/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Ostravské výstavy, a.s., IČO: 253 99 471, se sídlem Černá louka 3235, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
skončení funkčního období člena představenstva obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., 

IČO: 253 99 471, se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Ing. Arnošta 
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Pchálka, nar. 05.01.1957, bytem č.p. 95, 739 55 Smilovice, dnem 14.05.2018 

  

2) volí 

  
do funkce člena představenstva obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., IČO: 253 99 471, 

se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Ing. Arnošta Pchálka, nar. 

05.01.1957, bytem č.p. 95, 739 55 Smilovice, s účinností od 15.05.2018 

  

3) schvaluje 

  
členovi představenstva obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., IČO: 253 99 471, se sídlem 

Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Ing. Arnoštu Pchálkovi, nar. 05.01.1957, 

bytem č.p. 95, 739 55 Smilovice, smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 30 
Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy o financování mikroprojektu 
“Společně!” z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci 
programu Interreg V-A Česká republika - Polská republika 
  
Usnesení číslo: 09056/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07041/RM1418/100 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy č. ERS-CZ/2018/1322 o financování mikroprojektu typu B/C s názvem 

“Společně!” (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001322) realizovaného v rámci “Fondu 

mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia” v programu Interreg V-A Česká 

republika-Polsko, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Euroregionem Silesia - CZ, Horní 

náměstí 382/69, Opava, 746 01, IČO 68941773, ve znění přílohy č. 1-5 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.08.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 31 
Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy o financování mikroprojektu 
“Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu” z Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A 
Česká republika - Polská republika 
  
Usnesení číslo: 09057/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07042/RM1418/100 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy č. ERS-CZ/2018/1358 o financování mikroprojektu typu B/C s názvem 

“Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu” (reg. č. 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001358) realizovaného v rámci “Fondu mikroprojektů 2014-2020 

v Euroregionu Silesia” v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, která by měla být 

uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a 

poskytovatelem dotace Euroregionem Silesia - CZ, Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01, IČO 

68941773, ve znění přílohy č. 1-5 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 02.03.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 40 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 
- 2020 pro projekt “Snížení energetické náročnosti MŠ Frýdecká 426/28, 
Ostrava - Kunčice 
  
Usnesení číslo: 09058/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03624/RM1418/55 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle podmínek 

Ministerstva životního prostředí, IČO: 00164801, se sídle: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 
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a jeho zprostředkujícího subjektu - Státního fondu životního prostředí České republiky, na 

projekt “Snížení energetické náročnosti MŠ Frýdecká 426/28, Ostrava - Kunčice” ve výši 

1.337.560,80 Kč, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky 

souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu 

nejméně po dobu udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné 

žádosti o platbu) a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 

práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez 

souhlasu Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - 

Podmínek poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu 

udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) a 

dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve 

prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený 

neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele 

dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínek poskytnutí 

dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 29.09.2019 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 23.05.2018 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 
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RM_M 41 
Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dodatku č. 1                
ke smlouvě č. 10076766 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí 
na projekt Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě 
  
Usnesení číslo: 09059/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8291/RM1014/109 
k usnesení č. 2124/ZM1014/28 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 10076766 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, který by měl být 

uzavřen mezi příjemcem Statutárním městem Ostrava, jednajícím prostřednictvím městského 

obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 00845451 a poskytovatelem 

Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 

11, IČ: 00020729, na financování projektu „Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě“ z Operačního 

programu Životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) se Změnou rozhodnutí č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní 

prostředí dle podmínek od poskytovatele Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem: 

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, na projekt „Revitalizace zeleně v 

Ostravě-Porubě“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) se Změnou rozhodnutí č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní 

prostředí dle podmínek od poskytovatele Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem: 

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, na projekt „Revitalizace zeleně v 

Ostravě-Porubě“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

za podmínky, že Zastupitelstvo města Ostravy vydá souhlas s podmínkou dle čl. 1 návrhu 

Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10076766 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s podmínkou dle čl. 1 návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10076766 o poskytnutí 

podpory ze státního fondu životního prostředí ČR uvedeného v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) žádá 
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městský obvod Poruba 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s uzavřením dodatku č. 1 dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.08.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) toho usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 23.05.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 6 
Prodloužení platnosti ochranné známky s názvem OSTRAVA!!!                     
a ochranné známky s označením !!! u Úřadu průmyslového vlastnictví 
  
Usnesení číslo: 09060/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem podat žádost o prodloužení platnosti ochranné známky s názvem OSTRAVA!!!           

a ochranné známky s označením !!! v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem 

průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68  Praha 6, dle přílohy č. 1 a 2 

předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

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

bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.05.2018 

 vedoucí kanceláře primátora 
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RM_M 28 
Návrh na schválení výjezdního jednání Komise pro vzdělávání, vědu                 
a výzkum rady města dle předloženého seznamu do Brna a do Maďarska 
(Budapešť) ve dnech 29.-31.05.2018 
  
Usnesení číslo: 09061/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
výjezdní jednání Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum rady města dle předloženého 

seznamu do Brna a do Maďarska (Budapešť) ve dnech 29.-31.05.2018 za účelem seznámení se             

s problematikou talentcenter při školách a školských zařízeních 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise RNDr. Janu Veřmiřovskému, Ph.D., 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 19.06.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 32 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační 
zajištění projektu “Tour 4 Change” 
  
Usnesení číslo: 09062/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava              

ve výši 100 000 Kč spolku Černí koně, z.s. se sídlem Cyrilovská 48, Nové Jirny, 250 90  Jirny, 

IČO: 227 24 389, na organizační zajištění projektu “Tour 4 Change” dle přílohy č. 1 a důvodové 
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zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

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

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace                     

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

nám. 8, 729 30 Ostrava 25, IČO 00845451 a spolkem Černí koně, z.s., se sídlem Cyrilovská 48, 

Nové Jirny, 250 90 Jirny, IČO: 22724389 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace              

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 45 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, 
náměstka primátora, do Francie (Marseille) ve dnech 10.–15.06.2018 
  
Usnesení číslo: 09063/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Francie (Marseille) 

ve dnech 10.-15.06.2018 za účelem řešení problematiky sociálního začleňování v oblasti 

sociálního bydlení a principů systému práce s klientem 
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2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi  

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 17.07.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 64 
Informace k systému VERA 
  
Usnesení číslo: 09064/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR, sp . zn. 2 As 292/2017 – 34, ze dne 28.3.2018, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
výzvu zájmového spolku Právo ve veřejném zájmu, z. s., IČO: 03853462, Chalupkova 1367,  

149 00 Praha 4, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
zaslat  zájmovému spolku Právo ve veřejném zájmu, z. s., IČO: 03853462, Chalupkova 1367, 

149 00 Praha 4, přípis dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 09065/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

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

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

ze sledování 

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

ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

ke schválení na 35. zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 29 
Rozhodnutí o nepodání kasační stížnosti, o zaslání předžalobní výzvy         
a o podání žaloby 
  
Usnesení číslo: 09066/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 4. 2018, č. j. 22Af 14/2017-26 dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu, jímž byla zamítnuta žaloba statutárního města Ostravy na přezkoumání 

rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně ze dne 2. 12. 2016, 

č. j. 54085/16/5000-10610-701638 ve věci statutárnímu městu Ostravě vyměřeného penále               

za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 397.349,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
nepodat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Krajského soudu                  

v Ostravě ze dne 17. 4. 2018, č. j. 22Af 14/2017-26 

  

3) ukládá 
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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

zaslat společnosti OVANET a. s., IČO 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 

Ostrava předžalobní výzvu k zaplacení částky ve výši 794.698,- Kč dle přílohy č. 8 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 16.05.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
4) rozhodla 

  
podat žalobu o zaplacení proti společnosti OVANET a. s., IČO 25857568, se sídlem Hájkova 

1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava za podmínky, že uvedená společnost ve lhůtě uvedené                 

v předžalobní výzvě dle bodu 3) tohoto usnesení částku ve výši 794.698,- Kč nebo její 

část nezaplatí 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

podat žalobu dle bodu 4) tohoto usnesení za předpokladu naplnění v něm uvedené podmínky 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 30.09.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 43 
Návrh změny stanov společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 09067/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit změnu stanov společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, se sídlem 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

s účinností ode dne 01.09.2018 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 63 
Návrh programu 35. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 23. května 2018 
  
Usnesení číslo: 09068/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 35. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 23. května 

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

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 67 
Návrh na podání přihlášky do insolvenčního řízení ve věci dlužníka SCP 
first payment of receivables s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09069/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání přihlášky do insolvenčního řízení ve věci dlužníka  SCP first payment of receivables 

s.r.o., IČO: 02639564, se sídlem Praha 10, náměstí Přátelství 1518/2, PSČ 102 00, a to dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 09070/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI zaměřené na ”Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání”                    
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k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu 

na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových 

přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce ve vazbě na výzvu č. 66 Řídicího orgánu 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit výzvu Nositele ITI zaměřenou na ”Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání”               

k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu 

na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových 

přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce ve vazbě na výzvu č. 66 Řídicího orgánu 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 09.05.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 44 
Podpora konference Crossroads 2018 
  
Usnesení číslo: 09071/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
o vystavení objednávek na zajištění programu, ubytování a cateringu ve výši 160.000Kč vč DPH 

pro účastníky konference Crossroads 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

učinit všechny úkony potřebné k zajištění bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.07.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 62 
Shrnutí informací o mezinárodním projektu Refill 
  
Usnesení číslo: 09072/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
informace o realizaci mezinárodního projektu Refill 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

projednat informace o realizaci mezinárodního projektu Refill dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 66 
Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku Řemeslný inkubátor 
Ostrava z. s. 
  
Usnesení číslo: 09073/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
na straně statutárního města Ostravy zprávu dozorčí rady spolku Řemeslný inkubátor Ostrava 

z.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením roční účetní závěrky spolku Řemeslný 

inkubátor Ostrava z. s. za účetní období roku 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením zprávy o hospodaření spolku Řemeslný 

inkubátor Ostrava z. s. za rok 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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4) bere na vědomí 

  
na straně statutárního města Ostravy výdaje spolku Řemeslný inkubátor z. s. nad 500 tis. Kč dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Zařazení Firemní školky města Ostravy do projektu “Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II” 
  
Usnesení číslo: 09074/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 08318/RM1418/116 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zařazením Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace, do projektu “MAP ORP 

Ostrava II” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2018 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru               
a na vyhlášení II. výzvy dotačního programu “fajnOVY prostor”                  
na revitalizaci veřejného prostoru 
  
Usnesení číslo: 09075/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 2044/ZM1418/31 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 

v oblasti revitalizace veřejného prostoru dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018       

v oblasti revitalizace veřejného prostoru dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 

v oblasti revitalizace veřejného prostoru dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti 

revitalizace veřejného prostoru žadatelům dotací uvedeným v příloze č.1 a č. 2 předloženého 

materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a žadateli o dotaci uvedenými výše v tomto bodu usnesení dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e  účelová rezerva 

ORJ 300, § 3745, pol. 5901                                              o        3 111 tis. Kč 

z v y š u j í neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - práv.osobám 

ORJ 300, § 3745, pol. 5213                                             o             290 tis. Kč 

z v y š u j í neinvestiční transfery spolkům 

ORJ 300, § 3745, pol.  5222                                             o            988 tis. Kč 

z v y š u j í neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 

ORJ 300, § 3745, pol.  5223                                             o              87 tis. Kč 

z v y š u j í neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 

ORJ 300, § 3745, pol.  5225                                             o             59 tis. Kč 

z v y š u j í neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 

ORJ 300, § 3745, pol.  5493                                             o          172 tis. Kč 

z v y š u j í investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - práv.osobám 

ORJ 300, § 3745, pol. 6313                                             o             93 tis. Kč 

z v y š u j í investiční transfery spolkům 
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ORJ 300, § 3745, pol.  6322                                             o       1 011 tis. Kč 

z v y š u j í investiční transfery církvím a náboženským společnostem 

ORJ 300, § 3745, pol. 6323                                              o           370 tis. Kč 

z v y š u j í investiční transfery společenství vlastníků jednotek 

ORJ 300, § 3745, pol. 6324                                              o             41 tis. Kč 

  

6) souhlasí 

  
s vyhlášením II. výzvy v rámci dotačního programu “fajnOVY prostor” na revitalizaci veřejného 

prostoru 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení  a rozhodnout o vyhlášení II. výzvy výběrového 

řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu města dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

8) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 3), 4), 5)  a 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 50 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956               
a právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 09076/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě : 

Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, 
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IČO 70631956, v celkové pořizovací hodnotě 453 065,- Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO 70331808 v celkové pořizovací ceně     

868 084,34 Kč (příloha č. 4 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 a 4 předloženého materiálu : 

Dětské centrum Domeček, p.o. 

předseda :      XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX 

členové :         XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX 

                       Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. 

předseda : XXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX 

členové :    XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX 

                   Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO  

  

3) ukládá 

  
předsedům likvidačních komisí vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1     

a 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Vítězslav Boháč, T: 31.05.2018 

 technik 

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Blahutová, T: 29.06.2018 

 vedoucí ekonomického útvaru 

  
 

RM_M 51 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 
a právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 09077/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
40 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozích souhlasů s nabytím darů                 

do vlastnictví právnické osoby : 

Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44  Ostrava - 

Zábřeh, IČO 70631956  

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO 70631808 

dle přílohy 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlasy zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.05.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 37 
Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o změnu termínu použití  
a finančního vypořádání poskytnuté investiční účelové dotace                  
z rozpočtu SMO 
  
Usnesení číslo: 09078/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 1040/ZM1014/16 
k usnesení č. 1567/ZM1014/22 
k usnesení č. 1660/ZM1014/23 
k usnesení č. 2527/ZM1014/32 
k usnesení č. 2656/ZM1014/33 
k usnesení č. 2788/ZM1014/34 
k usnesení č. 0709/ZM1418/10 
k usnesení č. 1174/ZM1418/18 
k usnesení č. 1497/ZM1418/23 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně termínu použití a finančního vypořádání poskytnuté investiční účelové 

dotace společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 

Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, na realizaci projektu “Rekonstrukce Domu kultury POKLAD” 

a o uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě ev. č. 1343/2012/KZ dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu a důvodové zprávy s úpravou 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

23.05.2018 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2017 ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 09079/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
46 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměn za rok 2017 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti školství dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Poskytnutí finančních prostředků školským příspěvkovým organizacím 
zřízeným statutárním městem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09080/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičních a neinvestičních účelových příspěvků školským příspěvkovým 

organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
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předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů: 

- zvýšení investičního příspěvku 

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.                                 o    525 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                      o    860 tis. Kč 

- zvýšení neinvestičního příspěvku 

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.   o 1.200 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.                                 o    550 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                      o    140 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.               o    900 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

na § 3233, pol. 5331, ÚZ 1355                           o 4.175 tis. Kč 

- zvyšují investiční příspěvky na ORJ 140 

na § 3233, pol. 6351, ORG 82, ÚZ 1355            o    525 tis. Kč 

na § 3233, pol. 6351, ORG 83, ÚZ 1355            o    860 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

na § 3233, pol. 5331, ORG 81, ÚZ 1355            o 1.200 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 82, ÚZ 1355            o    550 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 83, ÚZ 1355            o    140 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 84, ÚZ 1355            o    900 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 49 
Ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti 
Dne dětí 2018 
  
Usnesení číslo: 09081/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 08480/RM1418/118 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů základních škol na území města              

u příležitosti Dne dětí 2018 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru školství a sportu 

zajistit slavnostní akci k ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti 

Dne dětí 2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 12.06.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Krásné Pole a v k.ú. 
Svinov, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09082/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci: 

- část pozemku parc.č. 937/3 o výměře 96 m2 
v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Krásné Pole, která je    

dle geometrického plánu č. 2213-58/2018 vyhotoveného pro k.ú. Krásné Pole, který je přílohou 

č. 1 předloženého materiálu, označena jako pozemek parc.č. 937/8 v k.ú. Krásné Pole, obec 

Ostrava 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci: 

- část pozemku parc.č. 659/111 o výměře 52 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, která je               

dle geometrického plánu č. 2835 - 26/2018 vyhotoveného pro k.ú. Svinov, který je přílohou č. 3 

předloženého materiálu, označena jako pozemek parc.č. 659/305 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 10 
Návrh koupit pozemek parc.č. 530/51, k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh 
na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09083/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 530/51,                

od podílových spoluvlastníků: 

- XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXX XX X XXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

- XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za kupní cenu požadovanou v celkové výši 210.750,00 Kč 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 530/51,             

od podílových spoluvlastníků: 

- XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXX XX X XXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

- XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za kupní cenu obvyklou v celkové výši 90.290,00 Kč 
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a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemek, uvedený v bodu 

2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

a doplňků, za podmínky, že předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemek, uvedený v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto 

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

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

předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,               

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to část 

pozemku p.p.č. 147/17, zahrada, o výměře 43 m2, která je dle geometrického plánu č. 

1909-43/2015 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 147/58, zahrada 

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

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Třebovice ve Slezsku, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09084/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) nesouhlasí 
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s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava,                  

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to pozemky: 

svěřené městskému obvodu 

- pozemek parc.č. 1311/2 

nesvěřené městskému obvodu 

- pozemek parc.č. 1308/1 

- část pozemku parc.č. 4462/5 o výměře 946 m2, která je dle návrhu geometrického 

plánu vyhotoveného pro k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, nepotvrzeného katastrálním 

úřadem, oddělena a označena jako pozemek parc.č. 4462/5 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh na uzavření dohody o odstoupení a smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví Moravskoslezského kraje,                   
pro statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09085/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít dohodu o odstoupení od smlouvy o zřízení věcného břemene 

evid. č. 2681/2017/MJ ze dne 22. 9. 2017 s povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení, provozování                  

a udržování světelně signalizačního zařízení včetně koordinačního kabelu k částem pozemků: 

parc. č. 2633 - ostatní plocha, zeleň, 



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 34/85  
  

parc. č. 3594/1 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3594/13 - ostatní plocha, silnice 

parc. č. 3594/38 - ostatní plocha, dráha 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na souhlas s umístěním nadzemního a podzemního vedení 
přípojky NN, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy,                  
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09086/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním nadzemního vedení přípojky NN 0,4 kV na pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 491/3 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava - Heřmanice 121/7 Hudeček, NN” 

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

  

2) rozhodla 

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

a provozování  nadzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k pozemku: 

p. p. č. 491/3 - ostatní plocha, silnice 

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. 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. 

Strana 35/85  
  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 306/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 306/44 - ovocný sad, 

p. p. č. 552/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava - Muglinov 368/8 Zavadil, NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování  podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV k pozemkům: 

p. p. č. 306/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 306/44 - ovocný sad, 

p. p. č. 552/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh prodat část pozemku parc.č. 121/1 v k. ú. Dubina u Ostravy, návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 09087/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat 

část pozemku parc. č. 121/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 354 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu 

Ostrava-Jih,  která je dle geometrického plánu č. 429-12/2017 vyhotoveného pro k.ú. Dubina               

u Ostravy označena jako pozemek parc. č. 121/12  - ost. plocha, jiná plocha  
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společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s., Počernická 272/96, Malešovice, 108 00 Praha 

10, IČO: 027 89 027 

za kupní cenu ve výši 389.400,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - 

zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 100, kanalizace DN 300 k části pozemku: 

parc. č. 121/1, která je dle geometrického plánu č. 429-12/2017 vyhotoveného pro katastrální 

území Dubina u Ostravy, obec Ostrava, v roce 2017 označena jako pozemek parc. č. 121/12              

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

s budoucím vlastníkem: 

Czech Investment Fund SICAV, a. s. 

se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10 

IČO 027 89 027, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na záměr města prodat pozemky k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (Nové Lauby) 
  
Usnesení číslo: 09088/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat 

- pozemek parc. č. 155 

- pozemek parc. č.  156 

- část pozemku parc. č. 159/1 o výměře 1087 m2, která je dle geodetického zaměření, označena 
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jako pozemek parc.  č. 159/1, 

včetně všech součástí a příslušenství (parkoviště na pozemku parc. č. 155, parc. č. 156 a  parc. č. 

159/1, chodník na pozemku parc. č. 159/1) 

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za splnění níže uvedených podmínek 

Nabídka zájemce bude obsahovat níže uvedené údaje: 

- budoucí způsob využití pozemků – účel, 

- prezentace představy celkového projektu vč. 4 pohledů (z ul. Dlouhé, Velké, Pivovarské + 

celkový pohled), zdůvodnění vhodnosti projektu pro záměry města v této lokalitě, 

- způsob řešení parkování, 

- etapizace stavby s konkrétními termíny jejich zahájení a jejich dokončení, 

- nabídková cena minimálně ve výši stanovené aktuálním znaleckým posudkem,                       

tj. 13.928.850,- Kč, 

- finanční zdroje na realizaci stavebního záměru, vč. věcného a finančního zajištění 

archeologického průzkumu,  

- prohlášení o akceptaci níže uvedených podmínek statutárního města Ostravy, 

- uvedení staveb případně potřebných pro realizaci plánované zástavby na části pozemku parc. č. 

159/1 o výměře 151 m2, která je dle geodetického zaměření, označena jako pozemek parc.  č. 

159/3 a které bude nutno řešit individuálně podle konkrétního projektu. 

  

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

Lauby”  s adresou odesílatele, nejpozději ve lhůtě do 31. 7. 2018, na adresu statutárního města 

Ostravy. 

Zároveň si zastupitelstvo města vyhrazuje právo  kdykoliv tento záměr zrušit. 

V rámci smlouvy o smlouvě budoucí kupní jsou stanoveny tyto podmínky: 

- plánovaná stavba bude omezena základními regulačními podmínkami Útvaru hlavního 

architekta a stavebního řádu z ledna 2018, 

- bude obsažen souhlas se zřízením předkupního práva věcného k předmětným nemovitým 

věcem, 

- bude zřízen zákaz zcizení, 

- zákaz zatížení - zatížení bude možné pouze s předchozím souhlasem statutárního města 

Ostravy vyjma inženýrských sítí,   

- převod pozemků bude realizován až po uskutečnění 1. etapy stavby, 

- bude sjednána rozvazovací podmínka pro případ, že archeologickým průzkumem by byla 

stavba znemožněna, nebo výrazně ztížena, 

- bude sjednaná rozvazovací podmínka pro případ nerealizace stavby ve sjednaných termínech 

(příp. v jejich městem schválených prodlouženích) 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Petřvald u Nového 
Jičína, obec Petřvald, návrh na záměr města neprodat část nemovité 
věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09089/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemek p.p.č. 819/22 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec 

Petřvald, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

obci Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald 175, 742 60 Petřvald, IČO: 002 98 263 

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

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc.č. 31/1 - zahrada o výměře cca 520 m

2
               

v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému 

obvodu Stará Bělá, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na záměr města neprodat a prodat pozemky, návrh na nevyužití 
předkupního práva ke stavbě, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Sokolská) 
  
Usnesení číslo: 09090/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 
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1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 947/5 

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 947/8 

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

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

  

3) projednala 

  
nabídku na využití předkupního práva ke stavbě č. p. 1663 stojící na pozemku parc. č. 947/8            

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví společnosti Ocelářská unie a.s., se sídlem 

Jindřišská 939/20 Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 471 15 998 učiněnou podle §3056 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

  

4) nesouhlasí 

  
s využitím předkupního práva podle §3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,               

ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě č. p. 1663 stojící na pozemku parc. č. 947/8 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti Ocelářská unie a.s., se sídlem 

Jindřišská 939/20 Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 471 15 998 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava a k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09091/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 2641/66 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 1289/1 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava                  

a Přívoz 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemek p. p. č. 512/2 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava             

a Přívoz 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Návrh na zrušení usnesení ZM a návrh na záměr města neprodat 
nemovitou věc v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09092/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2231/ZM1418/34 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 2231/ZM1418/34 ze dne 11. 4. 2018 - bod 2) 

viz příloha č. 2 předloženého materiálu 
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2) nesouhlasí 

  
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 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na záměr města pronajmout části nemovitých věcí v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09093/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 718, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je 

budova čp. 1045 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to v 1. nadzemním podlaží místnost: 

1.10 o výměře 5,15 m2 

1.11 o výměře 5,89 m2 

1.12 o výměře 14,76 m2 

1.13 o výměře 15,24 m2 

1.14 o výměře 2,61 m2 

1.15 o výměře 2,02 m2 

1.16 o výměře 21,82 m2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

2) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2717/2009/MJ ze dne 6. 11. 2009, jejímž 

předmětem je mimo jiné pronájem pozemku parc. č. 718, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
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součástí je budova č. p. 1045 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 3, kdy dojde ke změně v: 

čl. II. Předmět a účel nájmu, a to k vypuštění nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží, a to: 

1.10 o výměře 5,15 m2 

1.11 o výměře 5,89 m2 

1.12 o výměře 14,76 m2 

1.13 o výměře 15,24 m2 

1.14 o výměře 2,61 m2 

1.15 o výměře 2,02 m2 

1.16 o výměře 21,82 m2
 

čl. III. Nájemné, a to k úpravě nájemného ze současného nájemného ve výši 26 413,80 Kč     

na nájemné ve výši 21 918,70 Kč 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 22 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu formou uzavření 
dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 09094/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu: 

- ev. č. 2712/2015/MJ ze dne 19. 10. 2015, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. 

č. 1111/45 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 

čl. II. Předmět a účel nájmu, a to v bodě 4., kde se mění a rozšiřuje účel nájmu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 23 
Návrh dohody o skončení nájmu služebního bytu č. 9 v bytovém domě 
na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09095/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu služebního bytu č. 9 o velikosti 1+1 

umístěného ve 4. NP bytového domu č. p. 875, který je součástí pozemku parc. č. 328, 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava,                  

s nájemcem 

Ing. TXXXXXX PXXXXXXXXX, rok narození XXXXX trvale bytem XXXXXX XXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX 

k datu 21. 5. 2018 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy 
  
Usnesení číslo: 09096/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k prostoru o výměře 1081 m2, označenému jako 

P2, v budově bez čp/če, stavba pro výrobu a skladování, která je součástí pozemku p. č. st. 170/1 

- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 619 74 757 

za účelem uskladnění vyřazených vozidel Dopravního podniku Ostrava a. s., která budou sloužit 

jako exponáty budoucího muzea MHD 

na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2023 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 54 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 
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110 00, IČO 281 83 011 

za účelem konání akce ”Burger fest 2018” v termínu od 11. 5. 2018 - 13. 5. 2018 

za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/den, tj. 8.100,- Kč celkem za celou dobu nájmu 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na svěření cyklostezky městskému obvodu Hrabová a detektorů 
požáru a detektorů oxidu uhelnatého městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 09097/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 

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

a doplňků, a to: 

Městskému obvodu Hrabová 

- Cyklostezka (SO 01) na pozemku parc. č. 2597/6 - asfaltová část cyklostezky v katastrálním 

území Hrabová, obec Ostrava, pod inventárním číslem 158038 v pořizovací hodnotě               

717.923,82 Kč 

Městkým obvodům detektory požáru a oxidu uhelnáteho 

Městskému obvodu Hošťálkovice 

Honeywell XS 100- CS         - 7 ks -  v pořizovací hodnotě 2 491,44 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 7 ks -  v pořizovací hodnotě 4 954,95 Kč 

Městskému obvodu Hrabová 

Honeywell XS 100- CS         - 222 ks - v pořizovací hodnotě 78 570,24 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 81 ks - v pořizovací hodnotě 57 335,85 Kč 

Městskému obvodu Michálkovice 

Honeywell XS 100- CS         - 100 ks - v pořizovací hodnotě 35 392,00 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 90 ks - v pořizovací hodnotě 63 706,50 Kč 

Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Honeywell XS 100- CS         - 300 ks - v pořizovací hodnotě 106 176,00 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 500 ks - v pořizovací hodnotě 353 925,00 Kč 

Městskému obvodu Nová Ves 

Honeywell XS 100- CS         - 10 ks - v pořizovací hodnotě 3 539,20 Kč 
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Honeywell XC 100 D-CS      - 1 ks - v pořizovací hodnotě 707,85 Kč 

Městskému obvodu Petřkovice 

Honeywell XS 100- CS         - 30 ks - v pořizovací hodnotě 10 617,60 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 28 ks - v pořizovací hodnotě 19 819,80 Kč 

Městskému obvodu Polanka nad Odrou 

Honeywell XS 100- CS         - 6 ks - v pořizovací hodnotě 2 123,52 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 6 ks - v pořizovací hodnotě 4 247,10 Kč 

Městskému obvodu Poruba 

Honeywell XS 100- CS    - 702 ks - v pořizovací hodnotě 248 451,84 Kč 

Městskému obvodu Proskovice 

Honeywell XS 100- CS     - 25 ks - v pořizovací hodnotě 8 848,00 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS    - 3 ks - v pořizovací hodnotě 2 123,55 Kč 

Městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

Honeywell XS 100- CS         - 163 ks - v pořizovací hodnotě 57 688,96 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 267 ks - v pořizovací hodnotě 188 995,95 Kč 

Městskému obvodu Slezská Ostrava 

Honeywell XS 100- CS         - 1051 ks - v pořizovací hodnotě 371 969,92 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 304 ks - v pořizovací hodnotě 215 186,40 Kč 

Městskému obvodu Svinov 

Honeywell XS 100- CS         - 126 ks - v pořizovací hodnotě 44 593,92 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 126 ks - v pořizovací hodnotě 89 189,10 Kč 

Městskému obvodu Třebovice 

Honeywell XS 100- CS         - 27 ks - v pořizovací hodnotě 9 555,84 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 27 ks - v pořizovací 19 111,95 Kč 

Městskému obvodu Vítkovice 

Honeywell XC 100 D-CS      - 190 ks - v pořizovací hodnotě 134 491,50 Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městským obvodům 

dle ust. čl. 9 odst.1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2003, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

  

3) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Radim Babinec, T: 23.05.2018 

 náměstek primátora 

  
4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města 

rozhodne o svěření majetku městským obvodům 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města č. 2164/ZM1418/33             
ze dne 7. 3. 2018 
  
Usnesení číslo: 09098/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2164/ZM1418/33 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na změnu usnesení zastupitelstva města č. 2164//ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018 v bodě 

2), a to tak, že se za text: 

“...pozemek parc.č. 754, v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (viz příloha č. 2)” 

vkládá text: 

“...včetně součástí (trvalé porosty) a příslušenství (plot, sloupky, betonové patky, podezdívka, 

ocelová vrata)” 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 27 
Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Slezská Ostrava             
a v k. ú. Radvanice a návrh na záměr města nepronajmout části pozemků 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09099/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru vypůjčit části pozemků v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 5596/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m² 

- parc. č. 5596/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 46 m² 

- parc. č. 5605, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m² 

- parc. č. 5606, ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 17 m2 a část B o výměře 

25 m2 

  

a části pozemků v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3265/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m² 

- parc. č. 3265/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 51 m² 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout části pozemků parc. č. 3741/1, ostatní plocha, dráha,  parc. č. 

3743/1, ostatní plocha, silnice a parc. č. 3751/1 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Svinov, obec 

Svinov (viz. příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

 
RM_M 33 
Návrh na záměr města pronajmout jednotku č. 3037/5 v bytovém domě 
na ul. Horní 3037/110, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 09100/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o záměru města pronajmout jednotku č. 3037/5, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, 

způsob využití - byt, o velikosti 1+kk, umístěnou ve 2. nadzemním podlaží bytového domu 

č. p. 3037, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha                  

a nádvoří, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 110, Ostrava-Bělský Les - 

viz. situační snímek, 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  

 
RM_M 48 
Návrh na záměr města vypůjčit a pronajmout části pozemků v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09101/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města výpůjčit části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 

- parc. č. 3594/31 - ostatní plocha, dráha o výměře 7 m2, 

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

právo kdykoliv tento záměru zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 75 m2  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

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

- parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m2 

- parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 

- parc. č. 3589/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, 

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

právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 52 
Návrh prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Poruba - areál Lehké průmyslové zóny Nad Porubkou 
  
Usnesení číslo: 09102/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 2801/118 o výměře 112 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2973-215/2016 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, v roce 2016, označená jako 

pozemek parc. č. 2801/118 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2801/154 

- pozemek parc. č. 2801/155 

- pozemek parc. č. 2801/156 

- pozemek parc. č. 2801/157 

společnosti MBA Kontakt, spol. s r.o., IČO: 64087115, se sídlem Nad Porubkou 2353, Poruba, 

708 00 Ostrava 

za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 1.226.292,- Kč a s návrhem uzavřít kupní smlouvu 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé 

- V lokalitě předmětných nemovitostí se v minulosti nacházela nepovolená skládka vedoucí ke 

kontaminaci zeminy a podzemních vod, která byla v roce 2004  ekologicky sanována městským 

obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za současného přispění Státního fondu životního prostředí 

ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž v důsledku podmínek dotace SFŽP nebyl městský obvod 

oprávněn předmětné nemovitosti zcizit po dobu 10 let; 

- Existovala důvodná obava, že v případě ponechání pozemků bez jejich využití/zástavby          

po dobu udržitelnosti projektu povede opět ke vzniku nové nelegální skládky, tedy ke zmaření 

investice městského obvodu, přičemž jiná ochrana před vznikem skládky než zástavba 

(oplocení, ostraha) by znamenala nenávratně vynaložené finanční prostředky městského 

obvodu, přičemž využití pozemků pro investiční zástavbu by přineslo vícero výhod ve veřejném 

zájmu (zamezení vzniku skládky, vybudování obchodní infrastruktury, vznik nových pracovních 

míst); 

MBA Kontakt, spol. s r.o. vstoupila do právního vztahu s městským obvodem za účelem 

realizace investičního záměru, který naplnila, když na předmětných nemovitostech:  

1) zrealizovala výstavbu objektu „Školící centrum zpracovatelského průmyslu ABCM/BSC 

konceptu, ul. Nad Porubkou, Ostrava – Poruba“ k jehož užívání byl vydán kolaudační 

souhlas dne 9. 3. 2011 

2) v souladu s podnikatelským záměrem společnost vytvořila nová pracovní místa  

3) provozuje ekonomickou činnost spočívající ve výrobě, obchodě a službách neuvedených           
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v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

- Kupující se ani po realizaci stavby nemohl stát vlastníkem předmětných nemovitostí z důvodu 

zákazu jejich zcizení, kdy tím sice bylo vyhověno podmínkám dotace, proto i  po kolaudaci 

výstavby měl kupující předmětné nemovitosti v nájmu a hradil nájemné; Nicméně takový postup 

představoval zásah do finančního hospodaření kupujícího, kterému se náklady zvyšují o placené 

nájemné, když navíc jediným relevantním důvodem je vázací doba, přičemž důvod spočívá 

výhradně na straně městského obvodu 

- Kupní cena je oproti ceně v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem 

ponížena    z   důvodu uhrazeného nájemného o nájemné ve výši 356 208,- Kč v období                

po kolaudaci stavby od  1. 7. 2011 do 31. 5. 2018; 

- Učiněné jednání bylo sice projevem vůle obou stran a kupující nebyl nucen do takového 

kontraktu vstupovat, nicméně v uvedeném případě existoval zájem městského obvodu plochu 

investorem obsadit, který lze vzhledem ke své podstatě označit za veřejný, když navíc kupujícím 

MBA Kontakt, spol. s r.o. byl sledovaný záměr uskutečněn; 

- Sjednání kupní ceny ve výši 1500,-Kč/m2 a její snížení o uhrazené nájemné odpovídá 

předchozím dohodám mezi kupujícím a městským obvodem Poruba, kdy kupující je po celou 

dobu výstavby až do nynějška v legitimním očekávání finančních výdajů souvisejících s koupí 

předmětných nemovitostí ponížených o uhrazené nájemné; 

- Na předmětných nemovitostech se v důsledku předchozích dohod již nyní nachází zástavba   

ve vlastnictví společnosti MBA Kontakt, spol. s r.o., proto jsou tyto pozemky pro město 

nevyužitelné; zástavba však odpovídá investičnímu záměru, který měl být investorem 

realizován; 

s bližším upřesněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 56 
Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava a uzavřít darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 09103/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického 

plánu č. 5780-32/2017 vyhotoveného pro katastrální území Moravská Ostrava, a to: 

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

a 

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

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

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

a Přívoz 

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

o výměře 53 m2,  

oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava              

a Přívoz, které jsou sloučené a nově označené jako pozemek parc. č. 672/5 o výměře 110 m2, 

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava, 

zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO:             

000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz,  702 00, Ostrava  

a uzavřít darovací smlouvu  v rámci “Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti”, dle 

přílohy č. 7 předloženého  materiálu 

  

2) souhlasí 

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

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

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, 

Ostrava, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 

000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, Ostrava, a to části pozemku parc. č. 974/2: 

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

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

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

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

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

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

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

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

a uzavřít darovací smlouvu, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

provozování a údržby kanalizace DN 500, kanalizace vejčitého profilu 800/1200, 900/1350, 

vodovodního řadu DN 100, DN 200, veřejného osvětlení k pozemkům: 

parc. č. 672/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 974/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1293/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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všechny v k. ú. Moravská Ostrava, 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. 7 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření darovací smlouvy v rámci “Darovací 

smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti” uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 57 
Návrh na souhlas s umístěním staveb. objektů, uzavření smluv                     
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, návrh na uzavření nájemních 
smluv 
  
Usnesení číslo: 09104/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 522 – ostatní plocha, silnice 

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

pro investora: 

XXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXy, 
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v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro chatku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, ul. U Hrůbků parc. 

č. 339/7”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty k pozemku: 

p. p. č. 522 – ostatní plocha, silnice 

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

s budoucím oprávněným: 

XXXX XXXXXXvá, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX Xory, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 522 - ostatní plocha, 

silnice o výměře 3,10 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

s nájemcem 

XXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX 

bydliště XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty                  

na předmětu nájmu v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro chatku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 

ul. U Hrůbků p. č. st. 339/7” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 279,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky včetně 

vodoměrné šachty k pozemku p. p. č. 522 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava ve prospěch 

každého vlastníka pozemku p. p. č. 339/7 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,                 

do veřejného seznamu, nejpozději však 31.12.2021 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a sjezdu a nájezdu do pozemku            
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 491/3 – ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro investory: 

manželé 

XXXXXXXXX XXXXXXX, datum narození XX XX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu na parc. č. 121/7, k. ú. Heřmanice”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 4/2 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty, užívání části pozemku    

pro přístup a příjezd k pozemku p. p. č. 121/7 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, k pozemku: 

p. p. č. 491/3 – ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

manželé 

XXXXXXXXX XXXXXXk, datum narození XX XX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků p. p. č. 491/3 - ostatní 

plocha, silnice, a to části A o výměře 10,5 m2 a části B o výměře 8,7 m2 v k. ú. Heřmanice, obec 

Ostrava 

s nájemci 

manželé 

XXXXXXXXX XXXXXXX, datum narození XX XX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

za účelem vybudování vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice a přístupu a příjezdu                 
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k pozemku p. p. č. 121/7 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava v rámci stavby “Novostavba rodinného 

domu na parc. č. 121/7, k. ú. Heřmanice” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 1.728,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti vodovodní přípojky včetně vodoměrné 

šachtice a služebnosti užívání části pozemku p. p. č. 491/3 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava                

pro přístup a příjezd k pozemku p. p. č. 121/7 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava ve prospěch 

každého vlastníka pozemku p. p. č. 121/9 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, do veřejného 

seznamu, nejpozději však 31.12.2021 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 58 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část 
nemovitosti v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro městský obvod Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 09105/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 703 79 

Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 348/2, zahrada                  

o výměře 128 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (v blízkosti sadu Jožky Jabůrkové), 

za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou delší než 3 měsíce, 

a to v souladu s čl. 7, odst. (9), písmene u) bod 2 Obecně závazné vyhlášky  č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
RM_M 61 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09106/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- část pozemku p.p.č. 550/4, zahrada, o výměře 36 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2113-21/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 550/10, ost. plocha, ost. 
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komunikace 

- část pozemku p.p.č. 550/5, trvalý travní porost, o výměře 544 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2113-21/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 550/5, ost. plocha, ost. 

komunikace 

od vlastníka XXXX XXXXX XXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 242.060,00 Kč 

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

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek p.p.č. 

550/10, ost. plocha, ost. komunikace a nově vzniklý pozemek p.p.č. 550/5, ost. plocha, ost. 

komunikace, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

že předmětné nově vzniklé pozemky statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklý pozemek p.p.č. 550/10, ost. plocha, ost. 

komunikace a nově vzniklý pozemek p.p.č. 550/5, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nově 

vzniklé pozemky statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 65 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou městskému obvodu 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 09107/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem  směnit 

níže uvedenou nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:  

- pozemek p. č. st. 1471, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1357, 

bydlení, včetně příslušenství (vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, plynovodní přípojky, 

telefonní sítě vše na pozemku p. p. č. 458/57)  

za 

níže uvedenou nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve  vlastnictví Charity 

Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 449 40 989, a to: 

- budovu č. p. 1475, obč. vybavenost na pozemku p. č. st. 1545 včetně příslušenství (plynovodní 

přípojky a telefonní sítě vše na pozemku p. p. č. 458/28)   

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu          

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit budovu č.p. 1475, obč. vybavenost  na pozemku p.č.st. 

1545     v    k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedenou 

budovu do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit  budovu č.p. 1475, obč. vybavenost  na pozemku p.č.st. 1545 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. 

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

statutární město Ostrava nabude uvedenou budovu do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 3 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitosti svěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a k nabytí nemovitostí 
do majetku města 
  
Usnesení číslo: 09108/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 02119/RM1418/30 
  
Rada města 

  
1) vydává 

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

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

• části pozemku parc.č. 2291/1 v k. ú. Krásné Pole, pro městský obvod Krásné Pole 

• nemovitosti na pozemku p.č.st. 6485 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, pro městský obvod Ostrava-Jih  

  

2) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 

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

• části pozemku parc.č. 2727/12 v k. ú. Moravská Ostrava za účelem provozování volně 

stojícího, neosvětleného, oboustranného reklamního zařízení 

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

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

• garáží, stojících na pozemcích města parc.č. 2027/28, parc.č. 2027/42, parc.č. 2027/29, parc.č. 

2027/64 v k. ú. Radvanice a hospodářské budovy na pozemku parc.č. 2730/2 v k. ú. Radvanice, 

pro městský obvod Radvanice a Bartovice 

  

 
RM_M 70 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování územní 
studie “Smetanovo náměstí a okolí v Moravské Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 09109/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 388/2018/ÚHAaSŘ ze dne 15.2.2018                 

s Ing. arch. Jiřím Stejskalíkem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, na zpracování územní 

studie “Smetanovo náměstí a okolí v Moravské Ostravě”, ve kterém se upravuje doba odevzdání 

zpracovaného díla 
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RM_M 71 
Zpráva o stavu pořizování územních studií dle Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09110/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
89 

 
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vzít na vědomí zprávu o stavu pořizování územních studií dle Územního plánu Ostravy 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města zprávu o stavu pořizování územních studií dle Územního plánu 

Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 23.05.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 8 
Vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně 
zpracování plánu BOZP v rámci stavby “Rekonstrukce odstředivky                   
na ÚČOV” 
  
Usnesení číslo: 09111/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP    

v rámci stavby Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV 

zhotoviteli 

Flagro a.s., Ostrava Přívoz, Špálova 80/9, PSČ 702 00, IČO 28644344 

za cenu nejvýše přípustnou 227 354,- Kč vč. DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.05.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 39 
Návrh na uzavření smluvních vztahů souvisejících s přeložkami NN a VN 
při řešení přípravy staveb odboru investičního zahrnutými                       
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 09112/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného              

k dodávce elektrické energie  NN 0,4 kV č. Z_S14_12_8120064529 v rámci akce ORG 3220 

Parkoviště Ostrava – Přívoz u Smyčky Hlučínská se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, IČO: 24729035, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného               

k dodávce elektrické energie  VN 22kV a NN 0,4 kV č. Z_S14_12_8120064390 v rámci akce 

ORG 7091 Kanalizace splašková, Plesná - II. etapa, 2. část se společností ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, IČO: 24729035, dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného            

k dodávce elektrické energie  VN 22kV a NN 0,4 kV č. Z_S14_12_8120064566 v rámci akce 

ORG 3209 Přednádraží Ostrava - Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, IČO: 

24729035, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 59 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na zajištění nezbytných 
dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci stavby „Revitalizace 
Pustkoveckého údolí”, k.ú. Poruba a k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09113/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní ev. č. 3360/2017/OI/VZKÚ ze dne 

22.11.2017 

s 

AGPOL s.r.o. 

se sídlem: Jungmannova 12/153, 779 00 Olomouc 

IČO: 28597044 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 68 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - 
Michálkovice“ 
  
Usnesení číslo: 09114/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 2042/ZM1418/31 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1570/2017/OI/VZKÚ z důvodu vzniku 

méněprací a víceprací v rámci stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice“               

se zhotovitelem 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 

se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 64610225 

kterým se upravuje cena stavby na částku 22 803 891,40 Kč bez DPH dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 
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náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Městečko bezpečí (DÚR+IČ)“ poř. č. 86/2018 
  
Usnesení číslo: 09115/RM1418/126 

(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 včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu   

pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro investiční akci „Městečko bezpečí“ 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu             

se společností: 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 

IČO: 27787443 

se sídlem: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 954.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ČS Provozní, vč. přeložky výtlaku”, poř. 
č. 73/2018 
  
Usnesení číslo: 09116/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavební akce                  

s názvem “Rekonstrukce ČS Provozní, vč. přeložky výtlaku” v rozsahu dle předloženého 

materiálu 

  

2) jmenuje 
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komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

3. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

3. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Eva Balonová- odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby 
“Rekonstrukce VO oblast Lumírova - Charvatská” 
  
Usnesení číslo: 09117/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na výkon technického 

dozoru stavebníka při realizaci stavby ”Rekonstrukce VO oblast Lumírova - Charvatská”              

v městském obvodu Ostrava - Jih, za cenu nejvýše přípustnou 247 300,- Kč bez DPH                 

se společností PTD Muchová, s.r.o. IČO: 27767931, se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava,            

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Cyklotrasa M,S - Mečníkovova, Žákovská 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 79/2018 
  
Usnesení číslo: 09118/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentací a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu “Cyklotrasa M, S – 

Mečníkovova, Žákovská” v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 

IČO: 45797170 

za cenu nejvýše přípustnou 903.700,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Mánesova (TDS + BOZP)”, poř. č. 
69/2018 
  
Usnesení číslo: 09119/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                    

na staveništi včetně aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi                

při realizaci stavby „Rekonstrukce ul. Mánesova“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 629 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Revitalizace Hav. nábřeží - úsek Na Hradbách - 
Kostelní (PD+AD+IČ)”, poř. č. 67/2018 
  
Usnesení číslo: 09120/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané 

“Revitalizace Hav. nábřeží - úsek Na Hradbách - Kostelní (PD+AD+IČ)”, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

UDI MORAVA s.r.o. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava 

IČO: 258 93 076 

za cenu nejvýše přípustnou 752.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 9 
„Odkanalizování území podél ulice K Pile (PD+AD)” - uzavření Smlouvy 
o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 09121/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 

rozsahu na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu 

„Kanalizace v Polance nad Odrou - SO 01-03, SO 03 - Odkanalizování území podél ulice K Pile, 

SO 03.1-Kanalizační řad” v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č.1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu se společností: 

KB projekt Aqua s.r.o. 

se sídlem: Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava-Proskovice 

IČO: 060 20 364 

za cenu nejvýše přípustnou 242.000,00 Kč bez DPH 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 18.05.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 10 
Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření 
smluvních vztahů v souvislosti se stavbami odboru investičního 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu Statutárního města Ostravy                
pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 09122/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zpracování 

projektových dokumentací a inženýrskou činnost pro stavbu ORG 6056 Domovy IRIS                  
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a Kamenec – přechod NN na VN se společností PROJEKTA NOVA, s.r.o, Bieblova 3/2922,       

702 00 Moravská Ostrava, IČO: 25354787 za cenu nejvýše přípustnou 282.000,-Kč bez DPH          

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zpracování 

projektových dokumentací a inženýrskou činnost pro stavbu ORG 6027 Areál Zábřeh- energie – 

rekonstrukce venkovního osvětlení II. etapa se společností PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 

712 00 Ostrava – Muglinov, IČO: 27767931 za cenu nejvýše přípustnou 165.300,-Kč bez DPH 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Domov Korýtko - PD+AD+IČ+BOZP”, poř. č. 36/2018 
  
Usnesení číslo: 09123/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektových 

dokumentací a plánu BOZP včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění 

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně výkonu autorského dozoru, 

vše pro stavbu „Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova Korýtko“ v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí    

2. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 
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členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. Barbara Niemiec Stýblová - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

6. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Mánesova”, poř. č. 27/2018 
  
Usnesení číslo: 09124/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08726/RM1418/121 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 



Statutární město Ostrava 
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předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli 

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

stavby „Rekonstrukce ul. Mánesova“ v  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, 

který předložil svou nabídku pod poř.č.4: 

JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava 

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 14 091 544,41 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 4 
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na realizaci projektů “Provoz záchranné stanice                  
pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2018”, česko-polská 
konference “Výzvy v nakládání s komunálními odpady 2018” a “Ošetření 
památného stromu” 
  
Usnesení číslo: 09125/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
80 

 
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy 

ve výši 250.000 Kč právnické osobě: ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, IČO: 47657901 se sídlem 

Bartošovice 146, PSČ 742 54 na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy                 

v Bartošovicích na Moravě v roce 2018 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ........................... o 250 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .............. o 250 tis. Kč 
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3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
4) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

25.000 Kč právnické osobě: AQUATEST a.s., IČO 44794843, se sídlem Geologická 988/4,  

152 00  Praha 5 na realizaci česko-polské konference “Výzvy v nakládání s komunálními 

odpady 2018” dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 

města Ostravy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

11.495 Kč fyzické osobě: JXXX PXXXXXX, nar. XXX XXX XXXX, bytem XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX Ostrava na ošetření památného stromu dle důvodové zprávy a přílohy 

č. 3 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

6) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ........................... o 37 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 

§ 3792, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 ............. o 25 tis. Kč 

- zvyšují účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 

§ 3741, pol. 5493, ÚZ 1030, ORJ 190 ............. o 12 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 69 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů  
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace                    
v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 09126/RM1418/126 

(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 983 750 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 ostatní neinvestiční výdaje 

§ 3713, pol. 5909, ORJ 190 ....................................... o 984 tis. Kč 

- zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 

§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 ....................................... o 984 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 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Obnova výpočetní techniky“ poř. č. 37/2018 
  
Usnesení číslo: 09127/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 08603/RM1418/119 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na dodávku výpočetní 

techniky v objemu 280 ks počítačů a 224 ks monitorů z důvodu uvedených v předloženém 

materiálu účastníka, který podal svou nabídku pod pořadovým číslem 1: 

Scenario s.r.o. 

se sídlem: Pohraniční 1435/86, 702 00 Ostrava 

IČO: 29462177 

  

2) rozhodla 

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

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

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

na dodávku výpočetní techniky v objemu 280 ks počítačů a 224 ks monitorů s účastníkem, který 

předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 2: 

C SYSTEM CZ a.s. 

se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno 

IČO: 27675645 

za cenu nejvýše přípustnou 4.528.160,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Upgrade a rozšíření diskové kapacity primárního 
datového úložiště“ poř. č. 71/2018 
  
Usnesení číslo: 09128/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,                   

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na dodávku upgradu a rozšíření technologií 

ukládání a zálohování dat v páteřní IT infrastruktuře SMO v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

1. Ing. Mgr. Pavlína Durasová - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

2. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

3. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

2. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

3. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Mgr. Pavlína Durasová - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

3. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

4. Ing. Marek Kaňák - OVANET a.s. 

5. Ing. Marek Přibyl - OVANET a.s. 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

3. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

4. Ing. Tomáš Ježek - OVANET a.s. 

5. Mgr. Libor Sláma - OVANET a.s. 

6. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy  

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 1 
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o vystavování depozitních směnek 
s Komerční bankou, a.s., v souvislosti se zamýšleným vystavováním 
depozitních směnek 
  
Usnesení číslo: 09129/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Rámcové smlouvy o vystavování depozitních směnek s Komerční bankou, a.s.                 

se sídlem, Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČ 45 31 70 54  dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu 

v Komerční bance, a.s. se sídlem, Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45 31 70 54, 

zhodnocoval  a rozhodoval o dočasně volných finančních prostředcích statutárního město 

Ostravy za podmínek uvedených v  Rámcové smlouvě o vystavování depozitních směnek 

  

 
RM_M 54 
Úpravy rozpočtu r. 2018 
  
Usnesení číslo: 09130/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Petřkovice ve výši 233 tis.Kč               

na dofinancování oprav místních komunikací 

b) o změně účelu použití části dotace ve výši 1 000 tis.Kč, která byla schválena městskému 

obvodu Ostrava-Jih na akci Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, a to na akci 

Podchod na náměstí Ostrava-Jih 

  

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- daňové příjmy 

na pol. 1333, org. 5999, ORJ 120 o 3 000 tis.Kč (C.14.) 

- nedaňové příjmy 

na § 2141, pol. 2112, ORJ 221 o 71 tis.Kč (C.13.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 724 tis.Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 86 tis.Kč 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 35015 o 118 tis.Kč 

                                                                 o 1 837 tis.Kč  

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, org. 91000000, ÚZ 109117017 o 234 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 109517018 o 1 324 tis.Kč  

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 800 tis.Kč (A.6.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

(C.4.) na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, org. 605 o 900 tis.Kč 

                                                                           o 82 tis.Kč 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5137, ORJ 137, ÚZ 94 o 1 tis.Kč (C.1.) 

(C.2.) na § 3639, pol 5169, org. 89000000, ÚZ 112500000 o 33 tis.Kč 

                                                                     ÚZ 112103639 o 6 tis.Kč 

na § 3412, pol. 5152, ORJ 136, ÚZ 3412 o 400 tis.Kč (C.3.)  

(C.5.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5171 o 13 000 tis.Kč            

na § 3312, pol. 5169, ORJ 160, ÚZ 1355 o 79 tis.Kč (C.7.) 

na § 3799, pol. 5169, ORJ 300 o 198 tis.Kč (C.8.) 

(C.10.) na ORJ 130, § 3639, ÚZ 112500000, org. 90000000, pol. 5164 o 1 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5175 o 1 tis.Kč  

                 ORJ 300, § 6171, pol. 5168 o 4 tis.Kč 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 20 tis.Kč (C.11.) 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 71 tis.Kč (C.13.)  
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na § 3312, pol. 5169, ORJ 160, ÚZ 1355 o 98 tis.Kč (C.15.) 

- kapitálové výdaje 

(C.5.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7359 o 2 000 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7342 o 200 tis.Kč 

                               § 3233, pol. 6121, org. 6324 o 10 tis.Kč 

na § 6171, pol. 6123, ORJ 130, ÚZ 1030, org. 5044000000 o 3 000 tis.Kč (C.14.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.4.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, org. 622 o 900 tis.Kč 

                                                                           o 82 tis.Kč  

                                                             org. 511, ÚZ 93 o 233 tis.Kč (C.9.) 

- neinvestiční transfery 

(A.1.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 43 o 724 tis.Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 43 o 86 tis.Kč  

(A.2.) na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 118 tis.Kč 

                                                                                               o 1 837 tis.Kč 

na § 3792, pol. 5331, ORJ 300, ÚZ 3636 o 20 tis.Kč (C.6.) 

na § 3315, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4250 o 800 tis.Kč (A.6.) 

z v y š u j e účelová rezerva odboru vnitřních věcí 

na § 3639, pol. 5901 ORJ 260 o 1 558 tis.Kč (A.3.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.2.) na § 3639, org. 89000000, ÚZ 112500000, pol. 5139 o 4 tis.Kč 

                                                                               pol. 5164 o 6 tis.Kč 

                                                                               pol. 5175 o 13 tis.Kč  

                                                     ÚZ 112103639, pol. 5139 o 1 tis.Kč 

                                                                               pol. 5164 o 2 tis.Kč   

                                                                               pol. 5175 o 3 tis.Kč 

na § 3412, pol. 5154, ORJ 136, ÚZ 3412 o 400 tis.Kč (C.3.) 

na § 3792, pol. 5169, ÚZ 3636, ORJ 300 o 20 tis.Kč (C.6.)                                             

(C.8.) na ORJ 300, § 3799, pol. 5139 o 50 tis.Kč 

                               § 3699, pol. 5169 o 148 tis.Kč   

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 4 tis.Kč (C.10.) 

- kapitálové výdaje 

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

(C.5.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7090 o 2 000 tis.Kč 

                               § 2310, pol 6121, org. 7302 o 3 000 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7302 o 10 000 tis.Kč 

                                                             org. 7342 o 200 tis.Kč  

                               § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 10 tis.Kč 

na § 6409, pol. 6909 ORJ 230 o 233 tis.Kč (C.9.) 
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s n i ž u j e  

- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 10 tis.Kč (C.2.) 

                                                  o 2 tis.Kč (C.10.) 

- účelová rezerva odboru kultury a volnočasových aktivit 

na § 3392, pol. 5901, ORJ 160, ÚZ 1355 o 79 tis.Kč (C.7.) 

                                                                  o 20 tis.Kč 

(C.11.)                                                                  

                                                                  o 98 tis.Kč (C.15.)  

Městský obvod Svinov (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 622 o 900 tis.Kč 

                                                  o 82 tis.Kč  

- zvýší kapitálové výdaje na akci Oplocení hřbitova v O-Svinově 

na § 3632, pol. 6121, org. 2200009000000 o 900 tis.Kč 

- zvýší investiční transfery zřízeným PO 

na § 3639, pol. 6351 o 82 tis.Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.9.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 233 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravy místních komunikací 

na § 221x pol. 51xx, ÚZ 93 o 233 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.4., A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 486 tis.Kč 

                      ÚZ 4428 o 300 tis.Kč  

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 486 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 4xxx, pol. 5xxx, ÚZ 4428 o 300 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.4., C.12.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 2 325 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 2 325 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0400056000000 o 1 000 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Podchod na náměstí Ostrava-Jih 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0400072000000 o 1 000 tis.Kč 

Městský obvod Lhotka (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 276 tis.Kč 
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- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 276 tis.Kč 

Městský obvod Hrabová (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

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

- zvýší neinvestiční transfery 

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

Městský obvod Polanka nad Odrou (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 347 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 347 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Nařízení města č. 6/2018, kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 
19/2017, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území 
města oblasti s placeným stáním 
  
Usnesení číslo: 09131/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
Nařízení města č. 6/2018, kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 19/2017, kterým               

se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním 

  

2) stanovuje 

  
že spolu s primátorem podepíše nařízení města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení radní             

pro dopravu, JUDr. Lukáš Semerák 
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RM_M 36 
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace                     
na zajištění 19. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 
  
Usnesení číslo: 09132/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 160 tis. Kč společnosti: Railway Builder,            

s. r. o.,  se sídlem: Na Petřinách 1945/55, Praha 6 - Břevnov, PSČ 162 00,  IČO: 

24256030,    na   zabezpečení 19. ročníku mezinárodního železničního veletrhu CZECH 

RAILDAYS 

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

s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 0100       o 160 tis. Kč 

z v ý š í: 

běžné výdaje na: 

§ 2291, pol. 5213, ORJ 0100                                             o 160 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

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

2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 38 
Návrh dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2776/2017/OD/VZKU se společností 
Ostravské komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09133/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 2776/2017/OD/VZKU se společností Ostravské 

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

25396544 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 72 
Schválení Příkazní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 09134/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně příkazce o uzavření Příkazní smlouvy se společností Ostravské komunikace a.s., IČO 

25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava- Mariánské Hory, PSČ 709 00  na nadlimitní 

čištění silnic I.- III. třídy na území statutárního města Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu  

  

 
RM_M 55 
Souhlasné prohlášení za účelem zápisu podzemní stavby do katastru 
nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 09135/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že učiní souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru 

nemovitostí, o tom, že byl udělen souhlas společnosti  Garáže Ostrava, a.s. , IČO: 25360817,  

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava, s umístěním stavby a ke zřízení stavby,  

a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 
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RM_M 47 
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 
  
Usnesení číslo: 09136/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí mezi statutárním 

městem Ostrava a Mezinárodní obchodní akademií PRIGO, s. r. o., se sídlem Mojmírovců 

1002/42, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 25371835, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na prominutí doplacení zápůjčky zaměstnance zařazeného                 
do Magistrátu města Ostravy z důvodu jeho úmrtí 
  
Usnesení číslo: 09137/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
prominutí doplacení zápůjčky zaměstnance zařazeného do Magistrátu města Ostravy z důvodu 

úmrtí zaměstnance 

  

 
RM_M 12 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 
  
Usnesení číslo: 09138/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 

110 00, IČO 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní služby 

spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

a) ve výši 500.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č.910740 

umístěný  na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

b) ve výši 500.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č.910364 
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umístěný  na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

  

 
RM_M 53 
Návrh na souhlas ke stavbě na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 09139/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek  parc. č. 92 

– orná půda v k.ú. Muglinov, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Ostrava- Muglinov 

91/10, Pevný, NNk” na pozemku parc. č. 91/11 - zahrada, na pozemku parc.č. 91/10 - zahrada   

a na pozemku parc.č. 424/2 - ostatní plocha v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, pro žadatele stavby: 

firma NOVPRO FM, s.r.o. Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, na základě plné moci investora 

stavby : ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 

IČO:24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 297/57 - 

ovocný sad v k.ú. Muglinov, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Stavební úpravy RD 

č.p. 855/1 včetně přístavby dvojgaráže” na pozemku parc. č. 1529 - zastavěná plocha a nádvoří  

a na pozemku parc.č. 297/2 - zahrada v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, pro žadatele stavby: 

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXXXX, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu se stavbou dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení a s tím 

spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 11.05.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu se stavbou dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 11.05.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 14 
Zadání veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu 
v kategorii maloodběr pro statutární město Ostrava, městské obvody, 
Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní městské organizace do konce 
roku 2018 
  
Usnesení číslo: 09140/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu o výběru 

dodavatele a o uzavření smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu v kategorii 

maloodběr pro statutární město Ostrava a městské organizace na období do konce roku 2018,  

za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s účastníkem: 

Pražská plynárenská a.s. 

se sídlem Národní 37/38, Praha 1, PSČ 110 00, 

IČO: 60193492,  

za jednotkové ceny předložené účastníkem v zadávacím řízení 

  

2) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání veřejné zakázky           

o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Statutární město Ostrava a jemu podřízené 

organizace, aby za podmínek, shodných s návrhem smlouvy dle příloh zadávací 

dokumentace P1a – městské organizace,  městské obvody a a P1b - DPO 

a.s.  -  vzorové  smlouvy pro dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr, schválené 

usnesením rady města č.09051/RM1418/125 ze dne 24.4.2018, uzavřeli se společností Pražská 

plynárenská a.s., IČO: 60193492, se sídlem Národní 37/38, 110 00 Praha 1, smlouvy                   

o sdružených službách dodávky zemního plynu do konce roku 2018 pro svá odběrná místa 
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RM_VZ 15 
Zadání veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické 
energie v hladině NN pro statutární město Ostrava, městské obvody, 
Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní městské organizace do konce 
roku 2018 
  
Usnesení číslo: 09141/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu o výběru 

dodavatele a o uzavření smluv o sdružených službách dodávky elektrické energie na hladině NN 

pro statutární město Ostrava a městské organizace na období do konce roku 2018, za podmínky 

předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,               

o zadávání veřejných zakázek, s účastníkem: 

Amper Market, a.s. 

se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 4, PSČ 140 00  

IČO: 24128376,  

za jednotkové ceny předložené účastníkem v zadávacím řízení 

  

2) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání veřejné zakázky          

o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Statutární město Ostrava a jemu 

podřízené organizace, aby za podmínek, shodných s návrhem smlouvy dle příloh zadávací 

dokumentace P1a – městské organizace,  městské obvody a a P1b - DPO 

a.s.  -  vzorové  smlouvy pro dodávky elektřiny v hladině NN, schválené usnesením rady města 

č.09052/RM1418/125 ze dne 24.4.2018, uzavřeli se společností Amper Market a.s., IČO: 

24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, smlouvy o sdružených službách 

dodávky elektrické energie do konce roku 2018 pro svá odběrná místa 

  

 
RM_M 7 
Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 09142/RM1418/126 

(zn.předkl.) 
21 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s návrhem na zvolení 

• paní PXXXX ŠXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011) 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č. 09046/RM1418/125 ze dne 24.04.2018 bod 2f) 
 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
“2) rozhodla 

o prodeji použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy formou aukce, takto: 

f) speciální požární automobil AVIA A 31K DA 12, RZV OVB 62-09, VIN 83-06446/83, rok 

výroby 1983, pořizovací hodnota 1.470.102,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i.č. 67783” 

  

  

2) Správné znění: 

  
“2) rozhodla 

o prodeji použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy formou aukce, takto: 

f) speciální požární automobil AVIA A 31K DA 12, RZV OVC 62-09, VIN 83-06446/83, rok 

výroby 1983, pořizovací hodnota 1.470.102,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i.č. 67783” 

  

 
 


