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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 28.08.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

09928/RM1418/134 RM_M 0 Schválení programu 134. schůze rady města 

konané dne 28.08.2018 

35 

09929/RM1418/134 RM_M 39 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci                 

z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci 

operačního programu Životní prostředí                      

na realizaci akce “Zeleň v areálu bývalého 

koupaliště v Radvanicích” 

50 

09930/RM1418/134 RM_M 40 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci                 

z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci 

operačního programu Životní prostředí,                               

na realizaci akce “ Obnova zeleně v lokalitě 

Šporovnická v k.ú. Radvanice” 

50 

09931/RM1418/134 RM_M 46 Schválení projektu, přijetí dotace z Operačního 

programu Životní prostředí 2014 – 2020                       

na projekt Podzemní kontejnery na odpad v 

Ostravě-Porubě 

50 

09932/RM1418/134 RM_M 4 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava                     

za měsíc červenec 2018 

25 

09933/RM1418/134 RM_M 11 Kontrolní řád Magistrátu města Ostravy 02 

09934/RM1418/134 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Dopravní automobil pro JSDH 

Proskovice”, poř. č. 216/2018 

01 

09935/RM1418/134 RM_M 25 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 

09936/RM1418/134 RM_M 48 Řešení otázky nucených odtahů 28 

09937/RM1418/134 RM_M 6 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 

zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov                   

a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 

2018 

38 

09938/RM1418/134 RM_M 12 Změna k “Rozhodnutí o poskytnutí dotace” včetně 

podmínek pro projekt “Cyklotrasa Y - 

Průmyslová, Baarova” v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

38 

09939/RM1418/134 RM_M 41 Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace k projektu “Energetické úspory LDN 

Ostrava - Radvanice” v rámci Operačního 

programu Životní prostředí 

38 

09940/RM1418/134 RM_M 22 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace 

Moravskoslezskému kraji na spolufinancování 

stavby v oblasti dopravní infrastruktury: “Silnice 

II/478 prodloužená Mostní I. etapa” 

 

 

 

38 



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 3/69  
  

09941/RM1418/134 RM_M 27 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

svěřeného k hospodaření právnické osobě Domov 

Magnolie, příspěvková organizace, IČO 70631859 

40 

09942/RM1418/134 RM_M 37 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 

neinvestičních příspěvků právnické osobě Městské 

nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, 

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 

00635162 z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 

Ostrava 

40 

09943/RM1418/134 RM_M 9 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace 

společnosti T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s.                            

a společnosti Geometry Global, s.r.o. 

91 

09944/RM1418/134 RM_M 10 Žádost spolku FC Vítkovice 1919, z.s. o rozšíření 

podmínek použití dotace plynoucí z Veřejnoprávní 

smlouvy č. 0731/2018/ŠaS 

91 

09945/RM1418/134 RM_MZP 1 Projednání bodu řádné valné hromady obchodní 

společnosti Garáže Ostrava, a.s. 

90 

09946/RM1418/134 RM_M 2 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti                     

a likvidaci movitého majetku a jeho vyřazení                   

ze smlouvy o výpůjčce 

08 

09947/RM1418/134 RM_M 3 Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

09948/RM1418/134 RM_M 5 Návrh darovat a přijmout darem pozemky k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 

Švabinského) 

08 

09949/RM1418/134 RM_M 8 Předchozí souhlasy rady města s uzavřením 

nájemních smluv na nemovitosti v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava pro městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

09950/RM1418/134 RM_M 15 Návrh na projednání podnětu občana ve věci 

záměru a prodeje pozemku parc.č. 195/270 v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava 

08 

09951/RM1418/134 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

přípojky NN a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

09952/RM1418/134 RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

09953/RM1418/134 RM_M 18 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Proskovice a v k.ú. Výškovice u Ostravy 

08 

09954/RM1418/134 RM_M 19 Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského 

obvodu Polanka nad Odrou, most přes Polančici 

08 

09955/RM1418/134 RM_M 20 Návrh na svěření pozemků v k. ú. Michálkovice, 

k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, příslušným 

městským obvodům 

08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 4/69  
  

09956/RM1418/134 RM_M 21 Návrh na svěření pozemku městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

08 

09957/RM1418/134 RM_M 28 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Pustkovec, 

obec Ostrava a návrh uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti, na straně oprávněného 

08 

09958/RM1418/134 RM_M 29 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv                  

o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní 

podnik 

08 

09959/RM1418/134 RM_M 30 Návrh na záměr města nedarovat pozemek, návrh 

na záměr města neprodat pozemky (k.ú. Moravská 

Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava) 

08 

09960/RM1418/134 RM_M 31 Návrh směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava,                

k. ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. 

Mariánské Hory - ŘSD ČR, návrh uzavřít 

smlouvu o zřízení služebnosti s povinným ŘSD 

ČR 

08 

09961/RM1418/134 RM_M 32 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

parc. č. 904/1 v k. ú. Přívoz 

08 

09962/RM1418/134 RM_M 33 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků               

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a 

pronajmout části pozemků v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava 

08 

09963/RM1418/134 RM_M 34 Návrh na poskytnutí slevy z nájmu 08 

09964/RM1418/134 RM_M 35 Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k.ú. 

Slezská Ostrava ze svěření městskému obvodu 

Slezská Ostrava 

08 

09965/RM1418/134 RM_M 42 Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava Návrh na záměr pachtu 

pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

09966/RM1418/134 RM_M 43 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části 

pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

09967/RM1418/134 RM_M 44 Návrh prodat pozemek (ul. Vítězná) v k. ú. 

Moravská Ostrava, návrh směnit pozemky (ul. 

Úprkova) v k. ú. Přívoz 

08 

09968/RM1418/134 RM_M 50 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na nemovitosti              

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava pro 

městský obvod Petřkovice Předchozí souhlas rady 

města s uzavřením nájemní smlouvy na část 

nemovitosti v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava                  

pro městský obvod Vítkovice 

08 

09969/RM1418/134 RM_M 7 Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, 

p.o., a jejich financování z rozpočtu Statutárního 

města Ostrava - Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 
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09970/RM1418/134 RM_M 23 “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B                       

do Radvanic”, návrh na uzavření Dodatku č.1           

ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 

05 

09971/RM1418/134 RM_M 49 Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných 

břemenech v souvislosti se stavbami uvedenými             

v rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

09972/RM1418/134 RM_VZ 1 Divadlo loutek - fasáda, okna dřevěné prvky - 

výkon TDS 

05 

09973/RM1418/134 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na vypracování plánu 

BOZP a smlouvy příkazní na technický dozor 

stavebníka a koordinátora BOZP 

05 

09974/RM1418/134 RM_VZ 5 “Plošná kanalizace Michálkovice, SO01 

Odkanalizování území sever - oblast ul. 

Štěpničkova, aktualizace DPS” - uzavření 

Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 

05 

09975/RM1418/134 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Cyklostezka Varenská x 

Hornopolní - Hollarova, 1. část”, poř. č. 134/2018 

05 

09976/RM1418/134 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v ul. Emila 

Filly”, poř. č. 169/2018 

05 

09977/RM1418/134 RM_M 13 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

09978/RM1418/134 RM_M 24 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 

do majetku města 

89 

09979/RM1418/134 RM_M 51 Vydání Změny č. 2a Územního plánu Ostravy 89 

09980/RM1418/134 RM_M 14 Aktualizace č. 5 Plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizací 

80 

09981/RM1418/134 RM_M 26 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací                    

a příspěvků z Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty v období 

od 01. 11. 2018 do 30. 04. 2019 

80 

09982/RM1418/134 RM_VZ 6 Návrh Smlouvy o poskytnutí služby Řízení školy 

online se společností Wolters Kluwer ČR, a.s. 

83 

09983/RM1418/134 RM_M 36 Úprava rozpočtu - zapojení příjmů z dividend 

obchodních společností za rok 2017 

07 

09984/RM1418/134 RM_M 38 Úprava rozpočtu 07 

09985/RM1418/134 RM_M 47 Návrh Metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava na rok 2019 a Pravidel 

rozpočtového provizoria 

07 

09986/RM1418/134 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Automatizovaný systém řízení 

provozu”, poř. č. 193/2018 

09 

09987/RM1418/134 RM_M 45 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

červen až červenec 2018 

28 

09988/RM1418/134 RM_M 1 Přijetí dotace z Operačního programu Technická 

pomoc na projekt Zprostředkující subjekt ITI 

ostravské aglomerace II. 
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09989/RM1418/134 RM_MZP 2 Návrh na úpravu funkčních míst odboru školství      

a sportu, a odboru útvaru hlavního architekta               

a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy 

36 
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RM_M 0 
Schválení programu 134. schůze rady města konané dne 28.08.2018 
  
Usnesení číslo: 09928/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 134. schůze rady města konané dne 28.08.2018 

  

 
RM_M 39 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního 
prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí                       
na realizaci akce “Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích” 
  
Usnesení číslo: 09929/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Zeleň v areálu bývalého 

koupaliště v Radvanicích” v rámci Operačního programu Životní prostředí, 109. výzvy, 

prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí  

v sídlech 

  

2) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a s předložením žádosti o dotaci             

a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení a v souladu s podmínkami 109. 

výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 Ochrana a péče                       

o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4. Posílit přirozené funkce krajiny v případě, že 

zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené                 

v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 15.11.2018 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení předfinancování projektu v letech 

2019 až 2029 v celkové výši 27857 tis. Kč: 
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v roce 2019 předfinancování ve výši 23 046 tis. Kč, přičemž je v částce obsaženo 

spolufinancování ve výši 10 668 tis. Kč 

v letech 2020-2022 předfinancování ve výši 927 tis. Kč/rok, přičemž je v částce obsaženo 

spolufinancování ve výši 348 tis. Kč/rok 

v letech 2023-2029 spolufinancování ve výši 290 tis. Kč/rok 

Podrobný rozpis financování projektu je uveden v příloze č. 2 předloženého materiálu. 

  

4) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

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

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.12.2018 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
5) souhlasí 

  
se zněním čestného prohlášení k projektu “Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích” 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního 
prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí,                        
na realizaci akce “ Obnova zeleně v lokalitě Šporovnická v k.ú. 
Radvanice” 
  
Usnesení číslo: 09930/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Obnova zeleně v lokalitě 

Šporovnická v k.ú. Radvanice” v rámci Operačního programu Životní prostředí, 108. výzvy, 

prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3. Posílit přirozené funkce 

krajiny 
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2) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a s předložením žádosti o dotaci             

a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení a v souladu s podmínkami 108. 

výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 Ochrana a péče                      

o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny v případě, že 

zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené                    

v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 15.11.2018 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení předfinancování projektu v letech 

2019 až 2030 v celkové výši 25 819 tis.: 

v roce 2019 předfinancování ve výši 5 684 tis. Kč, přičemž je v částce obsaženo 

spolufinancování ve výši 924 tis. Kč 

v roce 2020 předfinancování ve výši 13 261 tis. Kč, přičemž je v částce obsaženo 

spolufinancování ve výši 2 156 tis. Kč 

v letech 2021-2023 předfinancování ve výši 837 tis. Kč/rok, přičemž je v částce obsaženo 

spolufinancování ve výši 125 tis. Kč/rok 

v letech 2024-2030 spolufinancování ve výši 623 tis. Kč/rok 

Podrobný rozpis financování projektu je uveden v příloze č. 2 předloženého materiálu. 

  

4) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

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

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.12.2018 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
5) souhlasí 
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s realizací a udržitelností opatření po dobu 10let pro akci “Obnova zeleně v lokalitě 

Šporovnická v k.ú. Radvanice” na pozemcích p.č.1056/1, p.č. 1056/5, p.č. 3277/1, p.č. 

3277/14, p.č. 1104/1, p.č. 3270/2, p.č. 1089/1, p.č. 1095, p.č. 1104/2, p.č.1098/1, p.č. 1104/3            

a p.č. 3267/21 v k.ú. Radvanice a s umístěním nových výsadeb (23 ks borovic lesních, 3 ks 

topolu osiky, 380 ks hlohu obecného, 180 ks svídy krvavé a 420 ks dřínu obecného)                      

na pozemku p.č. 3267/21 v k.ú. Radvanice 

  

6) souhlasí 

  
se zněním čestného prohlášení k projektu “Obnova zeleně v lokalitě Šporovnická v k.ú. 

Radvanice” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Schválení projektu, přijetí dotace z Operačního programu Životní 
prostředí 2014 – 2020 na projekt Podzemní kontejnery na odpad                         
v Ostravě-Porubě 
  
Usnesení číslo: 09931/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02362/RM1418/35 
k usnesení č. 02496/RM1418/37 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 3: Odpady                          

a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl: 3.2: zvýšit podíl materiálového               

a energetického využití odpadů) dle podmínek poskytovatele Ministerstva životního prostředí, 

se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801, na projekt Podzemní 

kontejnery na odpad v Ostravě-Porubě za podmínky souhlasu zastupitelstva města                             

s podmínkami dle části II. čl. 14 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s podmínkami dle části II. čl. 14 uvedených v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) žádá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.10.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 2) předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 19.09.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 4 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červenec 2018 
  
Usnesení číslo: 09932/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 

  

 
RM_M 11 
Kontrolní řád Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09933/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
Kontrolní řád Magistrátu města Ostravy, který nabyl účinnosti 23.07.2014, a to s účinností                     

od 29.08.2018 

  

2) schvaluje 

  
Kontrolní řád Magistrátu města Ostravy dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu, s účinností       

od 29.08.2018 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Dopravní automobil pro JSDH Proskovice”, poř. č. 
216/2018 
  
Usnesení číslo: 09934/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodání 1 ks dopravního 

automobilu pro JSDH Proskovice, poř. č. VZ 216/2018, v rozsahu dle předloženého návrhu            

v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o předchozím souhlasu s činnostmi ČR - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 

kraje dle článku 3 odst. 5  Příkazní smlouvy ev. č. 1652/2003/OFR ze dne 31. 12. 2003,              

ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2011, při zadání veřejné zakázky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové 

1. Ing. JXX BXXXX - Hasičský záchranný sbor MSK 

2. Ing. IXXXX ŘXXXXXXXá - Hasičský záchranný sbor MSK 

3. Mgr. IXXXX DXXXXXXXXXX - Hasičský záchranný sbor MSK 

náhradníci 

1. Ing. PXXXX MXXXXXX - Hasičský záchranný sbor MSK 

2. Mgr. RXXXXX VXXXXXX - Hasičský záchranný sbor MSK 

3. Mgr. LXXXX Antonín - Hasičský záchranný sbor MSK 

  

4) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 
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členové 

1. Ing. JXX BXXXX - Hasičský záchranný sbor MSK 

2. Ing. PXXXX MXXXXXX - Hasičský záchranný sbor MSK 

3. Ing. RXXXXXX FXXXX - Hasičský záchranný sbor MSK 

4. Ing. IXXXX ŘXXXXXXXX - Hasičský záchranný sbor MSK 

5. Mgr. René Dočekal - odbor kancelář primátora MMO 

náhradníci 

1. Ing. JXXX KXXXXX - Hasičský záchranný sbor MSK 

2. Ing. MXXXXX ŠXXXXXXXX - Hasičský záchranný sbor MSK 

3. Ing. RXXXXXX DXXXX - Hasičský záchranný sbor MSK 

4. Mgr. IXXXX DXXXXXXXXXX - Hasičský záchranný sbor MSK 

5. Bc. Karin Vozňáková - odbor kancelář primátora MMO 

  

5) rozhodla 

  
na straně zmocnitele uzavřít dohodu o plné moci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a Českou 

republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40,                   

700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 k podpisu kupní smlouvy na nákup 1 ks dopravního 

automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Proskovice za podmínky, že o uzavření 

smlouvy rozhodne rada města v rámci veřejné zakázky poř. č. 216/2018 pod názvem 

“Dopravní automobil pro JSDH Proskovice” 

  

 
RM_M 25 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 09935/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
28 

  
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 
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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 37. zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 48 
Řešení otázky nucených odtahů 
  
Usnesení číslo: 09936/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy pravomoc, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

rozhodoval o tom, že vozidlo tvořící překážku silničního provozu na pozemní komunikaci              

na území statutárního města Ostravy ve smyslu ust. § 45 odst. 4 zákona č. zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, odtažené ve smyslu bodu 4) tohoto usnesení bude umístěno na střeženém 

odtahovém parkovišti nacházejícím se na adrese Hlubinská 1183/6, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy  

  

2) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy pravomoc, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

určil v každém jednotlivém případě celkovou výši peněžní částky za odtažení vozidla dle bodu 

1) tohoto usnesení a jeho případné uskladnění a střežení, která bude v souladu s právními 

předpisy požadována po vlastníkovi a provozovateli daného vozidla; peněžní částka bude 

zahrnovat náklady za odtažení vozidla stanovené paušální částkou ve výši 1.500,- Kč za jeden 

dokončený odtah vozidla ve smyslu bodu 1) tohoto usnesení  a náklady za případné uskladnění 

a střežení vozidla odtaženého dle bodu 1) tohoto usnesení na odtahové parkoviště na adrese 

Hlubinská 1183/6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy stanovené paušální částkou ve výši 200,- Kč za každý i jen započatý den následující          

po dni odtahu; pravomoc orgánů oprávněných rozhodovat o prominutí dluhu nebo jeho části 

tím není dotčena 

  

3) svěřuje 



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 15/69  
  

  
Magistrátu města Ostravy pravomoc, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

rozhodoval o tom, že vůči konkrétnímu vlastníkovi a provozovateli vozidla odtaženého                   

ve smyslu bodu 1) tohoto usnesení má být městem učiněna výzva, aby bez zbytečného odkladu 

uhradil statutárnímu městu Ostrava svůj dluh vzniklý zmíněným odtahem daného vozidla                   

s uvedením příslušné částky; tato rozhodovací pravomoc se svěřuje jen pro případy, kdy mezi 

statutárním městem Ostravou a zmíněným vlastníkem nebo provozovatelem daného vozidla 

předtím nedošlo k uzavření dohody, kdy má vlastník nebo provozovatel jako dlužník svůj dluh 

splnit 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy,  

na základě rozhodnutí policisty nebo strážníka Městské policie Ostrava, zajišťoval odtah 

vozidla tvořícího překážku provozu na pozemní komunikaci na území statutárního města 

Ostravy ve smyslu ust. § 45 odst. 4 zákona č. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně 

případného uskladnění vozidla a jeho střežení na odtahovém parkovišti na adrese Hlubinská 

1183/6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy a výdeje 

vozidla uskladněného na uvedeném parkovišti vlastníkovi nebo provozovateli vozidla a dále 

určoval v každém jednotlivém případě celkovou výši peněžní částky za odtažení vozidla a za 

případné uskladnění a střežení vozidla dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení, která bude v souladu 

s právními předpisy požadována po vlastníkovi a provozovateli daného vozidla, a prováděl její 

výběr, a to včetně zajištění realizace výzvy dle bodu 3) tohoto usnesení a sledování                            

a zjišťování, zda vlastník nebo provozovatel vozidla odtaženého ve smyslu bodu 1) tohoto 

usnesení včas uhradil městu svůj dluh vzniklý zmíněným odtažením daného vozidla 

Termín plnění: průběžně 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
5) schvaluje 

  
doplněk V Přílohy č. 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

6) ruší 

  
bod 1) a 2) svého usnesení č. 912/16 ze dne 27.03.2007 
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RM_M 6 
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-
Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová 
zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 2018 
  
Usnesení číslo: 09937/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 08468/RM1418/118 
k usnesení č. 2120/ZM1418/33 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu projektů 

a) Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová 

b) Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov 

c) Rozvojová zóna Hrušov 

d) Vědecko-technologický park Ostrava 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

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

technologický park Ostrava za II. pololetí roku 2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.03.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

usnesení za I. pololetí roku 2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 12 
Změna k “Rozhodnutí o poskytnutí dotace” včetně podmínek                      
pro projekt “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 09938/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03422/RM1418/51 
k usnesení č. 03486/RM1418/52 
k usnesení č. 03712/RM1418/56 
k usnesení č. 05651/RM1418/82 
k usnesení č. 1527/ZM1418/24 
k usnesení č. 07165/RM1418/101 
k usnesení č. 1802/ZM1418/28 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou “Rozhodnutí o poskytnutí dotace” (identifikační číslo: 117D03B000065)                      

pro projekt “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu            

a “Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o přijetí změny “Rozhodnutí o poskytnutí dotace” (identifikační číslo: 117D03B000065)              

pro projekt “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                

a “Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 41 
Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 
“Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice” v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 09939/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 08833/RM1418/123 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - 

Česká republika, Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 

10, IČO: 00164801, na projekt “Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice” dle podmínek 

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011307 viz příloha č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 22 
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému 
kraji na spolufinancování stavby v oblasti dopravní infrastruktury: 
“Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa” 
  
Usnesení číslo: 09940/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 9423/RM1014/123 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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podobě. 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji se sídlem: 28. 

října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na spolufinancování stavby “Silnice II/478 

prodloužená Mostní I. etapa” ve výši 6 290 629,-  Kč z rozpočtu statutárního města Ostrava 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy o uzavření veřejnoprávní smlouvy                             

o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy                                       

s Moravskoslezským krajem se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 2), 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 27 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, svěřeného k hospodaření právnické osobě 
Domov Magnolie, příspěvková organizace, IČO 70631859 
  
Usnesení číslo: 09941/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, svěřeného k hospodaření právnické osobě Domov Magnolie, příspěvková organizace, 

Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70631859, v celkové pořizovací ceně 415.589,-- Kč 

(zůstatková hodnota je 0,-- Kč) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu: 

předseda: Ing. PXXX MXXXX - provozně ekonomický manažer organizace 

                 SXXXXX BXXXXXX - hlavní účetní organizace 

                 Jozefína Rucká - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

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

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Měkýš, T: 01.10.2018 

 provozně ekonomický manažer organizace 

  
 

RM_M 37 
Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků 
právnické osobě Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162 z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09942/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit soubor 17-ti akcí na zpracování dokumentací, realizací akcí, provedení oprav                    

a pořízení vybavení Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162,               

se sídlem Nemocniční 8998/20A, 728 80 Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2, 3, a 4 

předloženého materiálu 

b) schválit financování akcí na zpracování dokumentací, realizací akcí, provedení oprav                   

a pořízení vybavení dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 

Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí 

- investičního příspěvku v celkové výši 59.400 tis. Kč 

- účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 2.081 tis. Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

na §3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                  o 61.481 tis. Kč 

- zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                              o 59.400 tis. Kč 

účelové neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                              o   2.081 tis. Kč 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                     o  59.400 tis. Kč 

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                o    2.081 tis. Kč 

  

5) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

předložit návrh dle bodů 1), 2), 3), a 4) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 9 
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace společnosti T.T.TRADE-
VÍTKOVICE, a.s. a společnosti Geometry Global, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09943/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 1 000 tis. Kč společnosti T.T.TRADE-

VÍTKOVICE, a.s., IČO: 29463173, se sídlem U Hrůbků 3066/156, 700 30  Ostrava - Zábřeh 

na realizaci projektu “Mistrovství světa v latinskoamerických tancích 2018” dle přílohy č. 1             

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

mimořádné dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 300 tis. Kč společnosti Geometry Global, 

s.r.o., IČO: 25716964, se sídlem Přívozní 1064/2a, 170 00  Praha 7 - Holešovice na realizaci 

projektu  ”RunTour Ostrava 2018” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 000 tis. Kč 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 161 o 300 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o  1 300 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto 

usnesení na jeho zasedání dne 19.09.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 10 
Žádost spolku FC Vítkovice 1919, z.s. o rozšíření podmínek použití 
dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy č. 0731/2018/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 09944/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o rozšíření podmínek použití poskytnutých peněžitých prostředků  spolku FC 

Vítkovice 1919, z.s., se sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 

22881425 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 

0731/2018/ŠaS dle přílohy č. 3. předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

19.9.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání bodu řádné valné hromady obchodní společnosti Garáže 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09945/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy 

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo 

nábřeží 1167/12, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25360817 hlasovat PRO v bodě 

programu číslo 2) Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky pro rok 2018 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 Vyřizuje: JUDr. Lukáš Semerák, T: 28.08.2018 

 člen rady města 

  
 

RM_M 2 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku 
a jeho vyřazení ze smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 09946/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o neupotřebitelnosti  a likvidaci použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, v celkové pořizovací hodnotě 8.439.458,57,-Kč, specifikovaných v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

- o vyřazení použitých věcí movitých dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové 

hodnotě 8.439.458,57,- Kč, vypůjčených na základě Smlouvy o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ 

ze dne 31. 12. 2003, ve znění pozdějších Dodatků č.1 - 30, České republice - Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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IČO 70884561 

  

2) ukládá 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy 

zajistil 

- úkony související s fyzickým převzetím použitých věcí movitých specifikovaných v příloze č. 

1 předloženého materiálu od České republiky - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje vč. vyhotovení předávacích protokolů 

- fyzickou likvidaci movitých věcí uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení 

předseda: p. Tomeček Stanislav, za odbor hospodářské správy 

                Bc. Terezie Tomanová, za odbor majetkový 

                Ing. KXXXXX JXXX, za HZS MSK 

                Ing. FXXXX AXXXX, za HZS MSK 

  

4) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení fyzické likvidace 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 3 
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09947/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava: 

- část pozemku p.p.č. 730/3 o výměře 940 m2, označenou dle geometrického plánu č. 2265-

72/2017 jako pozemek p.p.č. 730/35, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu, 

viz příloha č. 1/3 předloženého materiálu, 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Návrh darovat a přijmout darem pozemky k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Švabinského) 
  
Usnesení číslo: 09948/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat  

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

města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70 89 06 92 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
s návrhem přijmout darem 

- pozemek parc. č. 381/3 

- část pozemku parc. č. 382/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu  č. 5519-

74/2016 ze dne 3. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 382/9 ostatní plocha                   

o výměře 23 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Galerii 

výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava, IČO 00373231 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 8 
Předchozí souhlasy rady města s uzavřením nájemních smluv                             
na nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 09949/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro  městský  obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - jednotky 

370/902 o výměře 115,40 m2, umístěné v 1. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 370,               

na pozemku parc.č. 1234/2, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 

Nádražní) 

s panem 

Janem Svobodou 

se sídlem: Nádražní 370/102, 702 00 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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IČO: 15495426 

za účelem využití předmětu nájmu jako opravna elektra, na dobu určitou 10 - ti let, v souladu            

s ustanovením  čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

2) vydává 

  
pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - jednotky č. 

2580/901 o celkové výměře 309,93 m2 umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží 

bytového domu č.p. 2580 na pozemku parc.č. 497/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (ul. Solná) 

se společností 

Vinárna “FANTAZIE”, spol. s r.o. 

se sídlem: Ostrava - Slezská Ostrava, Bukovanského 1678/13, PSČ: 71000 

IČO: 479 76 551 

za účelem využití předmětu nájmu jako restaurace a prodejna, na dobu určitou 7 let, v souladu 

s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
RM_M 15 
Návrh na projednání podnětu občana ve věci záměru a prodeje 
pozemku parc.č. 195/270 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09950/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
podnět občana ve věci záměru města a prodeje pozemku parc.č. 195/270 v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, svěřeného městskému obvodu Vítkovice, kdy o záměru města prodat tento pozemek 

rozhodlo zastupitelstva města dne 23. 5. 2018 usn. č. 2282/ZM1418/35  

  

2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi na podnět občana ve věci záměru města a  prodeje pozemku parc.č. 

195/270 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Vítkovice, dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu, kdy o záměru města prodat tento pozemek rozhodlo zastupitelstva 

města dne 23. 5. 2018 usn. č. 2282/ZM1418/35 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN                          
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene               
k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09951/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

města Ostravy: 

parc. č. 1913/2 - orná půda 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Svinov 1613/1, NN” 

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

  

2) rozhodla 

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

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

parc. č. 1913/2 - orná půda 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 17 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům             
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09952/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky VN 10 (22) kV v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č.  567/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1736/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Nová Bělá, 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 

  

 
RM_M 18 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice a v k.ú. 
Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09953/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc.č. 439/1, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 850 m2, v k.ú. 

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

obvodu Proskovice, která je dle geometrického plánu č. 883-33/2018 vyhotoveného pro k.ú. 

Proskovice, nově označena jako pozemek parc.č 439/25, ost. plocha, manipulační plocha   

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
s návrhem na záměr města prodat 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek parc.č. 841/10 

- pozemek parc.č. 841/11 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19 
Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Polanka              
nad Odrou, most přes Polančici 
  
Usnesení číslo: 09954/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o návhru na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Polanka nad Odrou v souladu                      

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

pozdějších předpisů, a to: 

a) most přes Polančici, realizovaný v rámci stavby “Polní cesty HPC 32.1, HPC 45, HPC 55.1 

a HPC 56, s mostem, k. ú. Polanka nad Odrou, SO 02 Most přes Polančici včetně nájezdů                    

a sjezdu”. Stavba umístěna na pozemcích parc. č. 4379, 4386, 3990/2 a 4388 v k. ú. Polanka 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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nad Odrou, obec Ostrava, v účetní hodnotě 4,017.191,00Kč, 

b) služebnost spočívající v umístění mostní konstrukce s právem vstupu a vjezdu v části 

pozemku parc. č. 4379 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, v účetní hodnotě 

38.084,75Kč, 

  

2) rozhodla 

  
o převzetí majetku, a to: 

a) most přes Polančici, realizovaný v rámci stavby “Polní cesty HPC 32.1, HPC 45, HPC 55.1 

a HPC 56, s mostem, k. ú. Polanka nad Odrou, SO 02 Most přes Polančici včetně nájezdů                       

a sjezdu”. Stavba umístěna na pozemcích parc. č. 4379, 4386, 3990/2 a 4388 v k. ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava, v účetní hodnotě 4,017.191,00Kč, 

b) služebnost spočívající v umístění mostní konstrukce s právem vstupu a vjezdu v části 

pozemku parc. č. 4379 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, v účetní hodnotě 

38.084,75Kč, 

dle předávacího protokolu, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o odejmutí majetku ze svěření městského 

obvodu Polanka nad Odrou dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na odejmutí majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Radim Babinec, T: 19.09.2018 

 náměstek primátora 

  
4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal protokol o předání a převzetí majetku a základních dokumentů dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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RM_M 20 
Návrh na svěření pozemků v k. ú. Michálkovice, k.ú. Pustkovec, obec 
Ostrava, příslušným městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 09955/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit 

- spoluvlastnické podíly  ve výši 3/4  pozemků p.p.č. 292/1 a  p.p.č. 292/18, 

- pozemek p.p.č. 292/8 

vše v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

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

Ostravy, v platném znění 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit 

- spoluvlastnický podíl   ve výši 3/4 pozemků p.p.č. 292/1 a  p.p.č.292/18, 

- pozemek p.p.č. 292/8 

vše v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

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

Ostravy, v platném znění 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc.č. 4403/4 a parc.č. 4223/4 v k. ú. Pustkovec, obec 

Ostrava,  jakožto  majetek   svěřený městskému obvodu Pustkovec,   dle   čl. 9 odst. 1 písm.  b) 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemky parc.č. 4403/4 a parc.č. 4223/4 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, jakožto 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

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

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na svěření pozemku městskému obvodu Mariánské Hory                    
a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 09956/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 67/3 - zahrada v k.ú. Mariánské Hory, obec 

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

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

  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemek p.p.č. 67/3 - zahrada v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

  

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: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 28 
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, na straně oprávněného 
  
Usnesení číslo: 09957/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava,  ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřené městskému obvodu Pustkovec, a to pozemky parc. č. 3863/4 a parc. č. 

3863/5 do podílového spoluvlastnictví níže uvedeným vlastníkům za cenu obvyklou v celkové 

výši 57.075,- Kč, a to v těchto podílech: 

- podíl ve výši ideální 1/2 manželům XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX, za kupní 

cenu ve výši 28.537,50 Kč 

- podíl ve výši ideální 1/4 panu XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXX 1/4 za kupní cenu ve výši 14.268,75 Kč 

- podíl ve výši ideální 1/4 paní XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXza kupní cenu ve výši 14.268,75 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu v rámci “Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti” dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby kanalizace DN 400 k pozemkům: 

parc. č. 3863/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3863/5 - trvalý travní porost, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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oba v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s povinnými: 

XXXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

podíl ve výši 1/4, 

XXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX, 

podíl ve výši 1/4, 

Manželé 

XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX 

XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydliště Plk. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX, 

SJM podíl ve výši 1/2, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy v rámci “Kupní 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností                 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, 
státní podnik 
  
Usnesení číslo: 09958/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) rozhodla 

  
na straně  vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti umístění, 

provozování a udržování bezpečnostního prvku  Odplyňovacího vrtu “VM-OV č. 150 spolu                 

s drenážním odsávacím systémem ” včetně ohrazení a pěšího přístupu k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

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

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

DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

IČO 000 02 739 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně  vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti umístění, 

provozování a udržování bezpečnostního prvku Odplyňovacího vrtu “VM-OV č. 180 ” 

včetně ohrazení a pěšího přístupu k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 5307/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5307/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

IČO 000 02 739 

a 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na záměr města nedarovat pozemek, návrh na záměr města 
neprodat pozemky (k.ú. Moravská Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 09959/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat 

pozemek parc. č. 2620/44 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p. p. č. 452/30 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p. p. č. 130/15 o výměře 185 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu, která je dle geometrického plánu č. 

2163-734/2016 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena jako pozemek p. p. č.  130/28 v k. ú.  

Přívoz, obec Ostrava 
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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: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz, k. ú. Nová 
Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory - ŘSD ČR, návrh uzavřít smlouvu            
o zřízení služebnosti s povinným ŘSD ČR 
  
Usnesení číslo: 09960/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit pozemky, a to: 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

- pozemek parc. č. 3606/25 

- pozemek parc. č. 3606/7 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek parc. č. 2049/5 

- pozemek parc. č. 2062/4 

- pozemek parc. č. 2087/23 

- pozemek parc. č. 2087/27 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek p. p. č. 497/29 

- pozemek p. p. č. 958/25 

- pozemek p. p. č. 958/26 

k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek p. p. č. 958/27 

- pozemek p. p. č. 966/12 

k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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za 

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 659 93 390 

- pozemek parc. č. 2045/20 

- pozemek parc. č. 2045/18 

- pozemek parc. č. 2045/28 

- pozemek parc. č. 2040/17 

- pozemek parc. č. 2064/54 

- pozemek parc. č. 2040/19 

- pozemek parc. č. 1888/2 

- pozemek parc. č. 1800/71 

- pozemek parc. č. 1800/72 

- pozemek parc. č. 1977/20 

- pozemek parc. č. 1800/51 

- pozemek parc. č. 1800/52 

- pozemek parc. č. 1800/69 

- pozemek parc. č. 1800/70 

- pozemek parc. č. 1977/18 

- pozemek parc. č. 1977/19 

- pozemek parc. č. 1977/39 

- pozemek parc. č. 1985/9 

- pozemek parc. č. 3606/36 

- pozemek parc. č. 2220/8 

- pozemek parc. č. 2236/2 

- pozemek parc. č. 2241/4 

- pozemek parc. č. 2241/5 

- pozemek parc. č. 2327/4 

- pozemek parc. č. 3606/21 

- pozemek parc. č. 3606/27 

- pozemek parc. č. 3606/34 

- pozemek parc. č. 4240/25 

- pozemek parc. č. 4240/36 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 161/20 

- pozemek p. p. č. 161/21 

- pozemek p. p. č. 161/23 

- pozemek p. p. č. 161/24 

- pozemek p. p. č. 161/26 

- pozemek p. p. č. 161/30 

- pozemek p. p. č. 163/4 

- pozemek p. p. č. 168/59 

- pozemek p. p. č. 168/61 
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- pozemek p. p. č. 168/62 

- pozemek p. p. č. 168/63 

- pozemek p. p. č. 168/64 

- pozemek p. p. č. 172/5 

- pozemek p. p. č. 487/4 

- pozemek p. p. č. 1065 

k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 355/71 

k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, podle které statutární 

město Ostrava uhradí České republice - Ředitelství silnice a dálnic ČR rozdíl mezi cenami 

předmětů směny ve výši 30.430,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebností: 

– zřízení, provozování, údržby vodovodního řadu DN 600 k pozemku: 

parc. č. 3606/7 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

– zřízení, provozování, údržby vodovodního řadu DN 200 k pozemku: 

parc. č. 3606/7 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

– zřízení, provozování, údržby kanalizační stoky DN 800, DN 600, k pozemku: 

parc. č. 3606/7 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

– zřízení, provozování, údržby kanalizační stoky DN 200, k pozemku: 

parc. č. 3606/7 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
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– zřízení, provozování, údržby veřejného osvětlení k pozemku: 

parc. č. 3606/7 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

– zřízení, provozování, údržby vodovodního řadu DN 600 k pozemku: 

parc. č. 3606/25 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

– zřízení, provozování, údržby kanalizační stoky DN 600 k pozemku: 

p. p. č. 958/27 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

– zřízení, provozování, údržby veřejného osvětlení k pozemku: 

parc. č. 3606/25 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

– zřízení, provozování, údržby veřejného osvětlení k pozemku: 

parc. č. 2049/5 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

– zřízení, provozování, údržby veřejného osvětlení k pozemkům: 

parc. č. 2087/23 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 2087/27 – ostatní plocha, silnice, 

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

– zřízení, provozování, údržby veřejného osvětlení k pozemkům: 

p. p. č. 958/25 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 958/26 – ostatní plocha, jiná plocha, 

oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
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– zřízení, provozování, údržby veřejného osvětlení k pozemkům: 

p. p. č. 497/29 – ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 966/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 

oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

s povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO 65993390, 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k výše uvedeným pozemkům na základě 

směnné smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. 
Přívoz 
  
Usnesení číslo: 09961/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č.  904/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,    

o výměře 8,96 m2, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle situačního snímku, který je přílohou č. 1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 33 
Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava a pronajmout části pozemků v k. ú. Muglinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09962/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- parc. č. 213/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m2 

- parc. č. 214/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 210 m2 

- parc. č. 214/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2, 

dle zákresu v situačních snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň 

si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

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

- p. p. č. 356/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 100 m2 

- p. p. č. 414/12 - osatní plocha, zeleň, a to část A o výměře 82 m2, část B o výměře 10 m2                   

a část C o výměře 2 m2 

- p. p. č. 539 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 213 m2, 

dle zákresu v situačních snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň 

si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 34 
Návrh na poskytnutí slevy z nájmu 
  
Usnesení číslo: 09963/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 45/69  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 

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

“Nové Lauby”, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

“Muzejní” 

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

709 00 Ostrava, IČO 253 96 544 

ve výši 101.553,48 Kč + DPH v zákonné výši za období od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2018 

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

“Nové Lauby” 

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

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 

  

 
RM_M 35 
Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava ze svěření 
městskému obvodu Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09964/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout neodejmout  pozemky 

- parc. č. 964/6 zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 973/5 zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 973/6 zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 980/5 zastavěná plocha a nádvoří, 

a podíly o výši 

-  748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1975, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 964/6, 

-  748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1977, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 973/5, 

-  748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1976, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 973/6, 

-  748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1978, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 980/5, 

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

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

znění pozdějších předpisů, 

ze svěření městskému obvodu  Slezská Ostrava 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 42 
Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava Návrh na záměr pachtu pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09965/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc.č. 495/1, ost. plocha - silnice ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava o celkové výměře 155,70 m2, a to část označenou v situačním 

snímku jako “A” o výměře 34,51 m2, část označenou v situačním snímku jako “B” o výměře 

27,64 m2, část označenou v situačním snímku jako “C” o výměře 41,06 m2, část označenou               

v situačním snímku jako “D” o výměře 52,28 m2 a část označenou v situačním snímku jako 
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“E” o výměře 0,21 m2 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Koněvova), 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 230/1, 

ost. plocha - jiná plocha o výměře 8 401 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 43 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09966/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce na části pozemků parc. č. 386 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 1,5 m2, parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří část A                        

o výměře 1,5 m2 a část B o výměře 1,5 m2, parc. č. 980/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace                        

o výměře 1,5 m2, parc. č. 1372/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1,5 m2, vše v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Evou Chytkovou 

se sídlem Tyršova 1795/25 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 145 67 113 

za účelem umístění mobilních plakátovacích ploch pro volby 2018 

v termínu 10. 9. 2018 - 8. 10. 2018 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 44 
Návrh prodat pozemek (ul. Vítězná) v k. ú. Moravská Ostrava, návrh 
směnit pozemky (ul. Úprkova) v k. ú. Přívoz 
  
Usnesení číslo: 09967/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat 

pozemek parc. č. 1111/45 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava, obec Ostrava 

manželům MUDr. TXXXXX CXXXXXXXX a MUDr. HXXX CXXXXXXXX, oba bytem 

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXX 

za kupní cenu ve výši 43.010,- Kč 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem směnit pozemky, a to: 

pozemek p. č. st. 3273 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za 

pozemek p. p. č. 130/21 k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

ve vlastnictví manželů KXXXX DXXXXX, rok narození XXXX, bytem X XXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXX a DXXXXXXXX DXXXXXXX, rok 

narození XXXX, bytem, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a souhlasí s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 50 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní 
smlouvě na nemovitosti v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava               
pro městský obvod Petřkovice Předchozí souhlas rady města                        
s uzavřením nájemní smlouvy na část nemovitosti v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava pro městský obvod Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 09968/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro Městský obvod Petřkovice, se sídlem Hlučínská 135, 725 29 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 3 k “Nájemní smlouvě” ze dne 1. 11. 1996, ve znění 

dodatků č.1 a č. 2 na níže uvedené nemovitosti svěřené tomuto městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc.č. 1554/1 

- pozemek parc.č. 1554/2, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1554/3, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1554/4, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1554/5, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1554/6, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1554/7, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1554/8, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1554/9, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1554/10, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1554/11, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1554/12, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1554/13, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1557/1, zahrada 

- pozemek parc.č. 1557/4, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1557/5, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1557/7, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1557/8, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1557/9, zast. plocha a nádvoří 

- pozemek parc.č. 1558/1, zahrada 

- pozemek parc.č. 1558/4, zast. plocha a nádvoří 
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- pozemek parc.č. 1558/5, zast. plocha a nádvoří 

vše v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava (ul. Vzdálená ) 

se základní organizací: 

Českým zahrádkářským svazem, Severní točna Petřkovice, pobočný spolek 

IČO: 75105012 

kterým se změní doba nájmu z doby určité do 31. 10. 2018, na dobu určitou do 31. 10. 2028,               

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

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

2) vydává 

  
pro městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 348/9, zahrada                   

o výměře 40,70 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (ul. Zengrova), 

za účelem jeho využití jako zahrada, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok, a to vždy            

k 1. říjnu kalendářního roku, 

v souladu s ustanovením 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 7 
Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o., a jejich 
financování z rozpočtu Statutárního města Ostrava - Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09969/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit realizaci akcí investičním odborem Magistrátu města Ostravy dle přílohy č.2 

předloženého materiálu 

    -   Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu městské nemocnice 

     -  Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV v areálu městské nemocnice 

b)  schválit financování akcí dle bodu a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

schválit převod prostředků investičnímu odboru MMO na ORJ 230 v celkové výši                   

26.000 tis.Kč  na realizací takto 

- Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu městské nemocnice……11.000 tis.Kč 

- Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV v areálu městské nemocnice…..15.000 tis.Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í  ostatní kapitálové výdaje  – Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

na § 3599 pol. 6909  ÚZ 1070 ORJ 170 ……….o 26.000 tis. Kč  

- z v y š u j í kapitálové výdaje odboru investičního ORJ 230 

 

akce ORG 6220 Rekonstrukce rozvodů VN v areálu městské nemocnice 

na § 3522 pol. 6121 ÚZ 1070 ORJ 230 ……….o  11.000 tis. Kč 

akce ORG 6221 Rekonstrukce rozvoden VN v areálu městské nemocnice 

na § 3522 pol. 6121 ÚZ 1070 ORJ 230 ……….o  15.000 tis. Kč     

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit návrh dle bodů 1),2) a 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 23 
“Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic”, návrh na 
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 
  
Usnesení číslo: 09970/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR na realizaci stavby 

“Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic” dle přílohy č.1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných břemenech v souvislosti 
se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09971/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti                     

se stavbou “Oprava vodovodu ul. Hliněná v Ostravě-Staré Bělé” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti                

se stavbou “Oprava vodovodu ul. Ječmínkova v Ostravě-Staré Bělé” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

4 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti                     

se stavbou “Vodovod  v ul. Vrublova v Ostravě-Michálkovicích” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti                  

se stavbou “Veřejné osvětlení Ostrava-Heřmanice, ul. Požární” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti                

se stavbou “Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti                      
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se stavbou “Veřejné osvětlení Ostrava-Heřmanice, ul. Vrbická” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

6 předloženého materiálu  

  

7) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti                 

se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. 17.listopadu” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

7 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Divadlo loutek - fasáda, okna dřevěné prvky - výkon TDS 
  
Usnesení číslo: 09972/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon 

technického dozoru po dobu realizace stavby “Divadlo loutek - fasáda, okna, dřevěné prvky” 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a zhotovitelem: 

FLAGRO a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 28644344 
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za cenu 269.800,- bez DPH 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy            
o dílo na vypracování plánu BOZP a smlouvy příkazní na technický 
dozor stavebníka a koordinátora BOZP 
  
Usnesení číslo: 09973/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo na vypracování plánu 

BOZP a smlouvy příkazní na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP                               

se zhotovitelem (příkazníkem):  

I SBA INVEST s.r.o, Chopinova 756/1, Přívoz, 702 00  Ostrava, IČO: 25355899 

za cenu nejvýše přípustnou 258.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
“Plošná kanalizace Michálkovice, SO01 Odkanalizování území sever - 
oblast ul. Štěpničkova, aktualizace DPS” - uzavření Smlouvy o dílo                      
k veřejné zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 09974/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu                            

na vypracování aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby “Plošná kanalizace 

Michálkovice, SO01 Odkanalizování území sever - oblast ul. Štěpničkova” v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu                  

se společností: 
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HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 

se sídlem: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 451 93 622 

za cenu nejvýše přípustnou 280.000,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Cyklostezka Varenská x Hornopolní - Hollarova,                         
1. část”, poř. č. 134/2018 
  
Usnesení číslo: 09975/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Cyklostezka Varenská x Hornopolní - Hollarova, 1. část” v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

STRABAG a.s. 

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

IČO: 60838744 

za cenu nejvýše přípustnou 3.979.822,09 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v ul. Emila Filly”, poř. č. 169/2018 
  
Usnesení číslo: 09976/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava kanalizace v ul. Emila Filly” v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu se společností: 

ČIPOS Ostrava a.s. 

se sídlem: Harantova 1748/25, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 28706391 

za cenu nejvýše přípustnou 1.953.296,03  bez DPH 

  

 
RM_M 13 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 09977/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

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

• pozemků parc.č. 3141/2 a 3143/2 vše v k. ú. Polanka nad Odrou, pro městský obvod 

Polanka nad Odrou 

  

2) nevydává 

  
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: 

• stavby (chata ev.č. 166) stojící na pozemku parc.č. 2517 v k. ú. Martinov ve Slezsku,       

pro městský obvod Martinov 

 

• stavby garáže stojící na pozemku parc.č. 2027/118 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod 

Radvanice a Bartovice 

  

 
RM_M 24 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 
  
Usnesení číslo: 09978/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

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

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

• pozemku parc.č. 1773/10 v k. ú. Poruba, pro městský obvod Poruba 

  

 
RM_M 51 
Vydání Změny č. 2a Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09979/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
předloženou důvodovou zprávu, Návrh na vydání Změny č. 2a Územního plánu Ostravy 

s postupem pořízení a přezkoumáním souladu (příloha č. 1) a přílohu č. 2 tohoto předloženého 

materiálu obsahující návrh Změny č. 2a Územního plánu Ostravy 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

ověřit 

 

v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zda předložený návrh Změny č. 2a Územního 

plánu Ostravy není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1,                  

se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (v platném znění) nebo s výsledkem 

řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat 

 

formou opatření obecné povahy dle § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu                         

s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona a po ověření dle § 54 

odst. 2 stavebního zákona, Změnu č. 2a Územního plánu Ostravy, která je přílohou č. 2 

předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 19.09.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 14 
Aktualizace č. 5 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 
  
Usnesení číslo: 09980/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit aktualizaci č. 5 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit aktualizaci č. 5 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle bodu 1) tohoto 

usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 26 
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací a příspěvků z Fondu                 
pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty v období       
od 01. 11. 2018 do 30. 04. 2019 
  
Usnesení číslo: 09981/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší právnické osobě: 

• INškolka s.r.o., IČO: 25381831, se sídlem Hornopolní 3318/36, Moravská Ostrava,         

702 00 Ostrava ve výši 120.000 Kč 

• EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o., IČO: 29386187,               

se sídlem Erbenova 782/27, Vítkovice, 703 00 Ostrava ve výši 434.400 Kč 

• Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - Šunychl 463, 

příspěvková organizace, IČO: 62331264, se sídlem 73581 Bohumín - Šunychl, 

Šunychelská 463 ve výši 46.200 Kč 

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace                       

z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší s právnickými osobami uvedenými v bodě 1) 

tohoto usnesení dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují ostatní přijaté vratky z transferů 

§ 3429, pol. 2229, ÚZ 1010, ORJ 190 .................. o 602 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 

§ 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 .................. o 555 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010, ORJ 190 .................... o 47 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
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předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
5) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší v celkové výši 21.035.880 Kč příspěvkovým organizacím zřizovaným městskými 

obvody statutárního města Ostravy a ve výši dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

6) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1010, ORJ 120 ............................. o 2 542 tis. Kč 

- zvyšují ostatní přijaté vratky z transferů 

§ 3429, pol. 2229, ÚZ 1010, ORJ 190 ................... o 923 tis. Kč 

- zvyšují přijaté neinvestiční dary 

§ 3429, pol. 2321, ÚZ 1010, ORJ 190 ................... o 105 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 .................. o 3 570 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 6 
Návrh Smlouvy o poskytnutí služby Řízení školy online se společností 
Wolters Kluwer ČR, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09982/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytnutí služby se společností 

Wolters Kluwer ČR, a.s. se sídlem U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3, IČO 

63077639, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Úprava rozpočtu - zapojení příjmů z dividend obchodních společností 
za rok 2017 
  
Usnesení číslo: 09983/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 6310, pol. 2142, ORJ 125 o 59 279 tis. Kč 

z v y š u j í 

- kapitálové výdaje 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 50 000 tis. Kč 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 9 279 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, PhD., 

předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 1) předloženého 

usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 38 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 09984/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků 

a) městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky ve výši 4 000 tis. Kč na akci Rekonstrukce 

Mariánského náměstí 

b) městskému obvodu Polanka nad Odrou ve výši 2 768 tis. Kč na předfinancování                             

a spolufinancování akce Revitalizace odborné učebny fyziky a chemie v Polance nad Odrou 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 348 tis. Kč 

                                                ÚZ 109117017, org. 107000000 o 62 tis. Kč 

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 66 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 8 tis. Kč 

- neinvestiční transfery přijaté od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 341, ORJ 120 o 170 tis. Kč (A.4.) 

-  nedaňové příjmy 

na § 2141, pol. 2111, ORJ 300 o 3 000 tis. Kč (C.4.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5175, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 85 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109117017, org. 107000000 o 15 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 196 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 49 tis. Kč 
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                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 18 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 35 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 9 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 3 tis. Kč 

 (C.1.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 108000000 o 124 tis. Kč 

                                             pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 108000000 o 15 tis. Kč 

                                             pol. 5011, ÚZ 103103639, ORG 108000000 o 8 tis. Kč 

                                             pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 108000000 o 47 tis. Kč 

                                             pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 108000000 o 6 tis. Kč 

                                             pol. 5031, ÚZ 103103639, ORG 108000000 o 3 tis. Kč 

                                             pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 108000000 o 17 tis. Kč 

                                             pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 108000000 o 2 tis. Kč 

                                             pol. 5032, ÚZ 103103639, ORG 108000000 o 1 tis. Kč 

                                             pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 108000000 o 115 tis. Kč 

                                             pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 108000000 o 14 tis. Kč 

                                             pol. 5021, ÚZ 103103639, ORG 108000000 o 7 tis. Kč 

          na ORJ 140, § 3299,  pol. 5164, ÚZ 103533063, ORG 108000001 o 17 tis. Kč 

                                             pol. 5164, ÚZ 103133063, ORG 108000001 o 2 tis. Kč 

                                             pol. 5164, ÚZ 103103639, ORG 108000001 o 1 tis. Kč 

                                             pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 108000001 o 26 tis. Kč 

                                             pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 108000001 o 3 tis. Kč 

                                             pol. 5167, ÚZ 103103639, ORG 108000001 o 2 tis. Kč            

                                             pol. 5139, ÚZ 103533063, ORG 108000001 o 17 tis. Kč 

                                             pol. 5139, ÚZ 103133063, ORG 108000001 o 3 tis. Kč 

                                             pol. 5139, ÚZ 103103639, ORG 108000001 o 2 tis. Kč 

                                             pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 108000001 o 30 tis. Kč 

                                             pol. 5175, ÚZ 103133063, ORG 108000001 o 4 tis. Kč 

                                             pol. 5175, ÚZ 103103639, ORG 108000001 o 2 tis. Kč 

          na ORJ 130, § 3299,  pol. 5162, ÚZ 103533063, ORG 108000001 o 3 tis. Kč 

                                             pol. 5162, ÚZ 103133063, ORG 108000001 o 1 tis. Kč 

                                             pol. 5162, ÚZ 103103639, ORG 108000001 o 1 tis. Kč 

                                             pol. 5137, ÚZ 103533063, ORG 108000001 o 14 tis. Kč 

                                             pol. 5137, ÚZ 103133063, ORG 108000001 o 2 tis. Kč 

                                             pol. 5137, ÚZ 103103639, ORG 108000001 o 1 tis. Kč 

                                             pol. 5168, ÚZ 103533063, ORG 108000001 o 26 tis. Kč 

                                             pol. 5168, ÚZ 103133063, ORG 108000001 o 3 tis. Kč 

                                             pol. 5168, ÚZ 103103639, ORG 108000001 o 2 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 250 tis. Kč (C.2.) 

na § 2221, pol. 5171, ORJ 230 o 340 tis. Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 300, § 2141, pol. 5164, org. 60  o 1 761 tis. Kč 

                                            pol. 5169, org. 60 o 1 239 tis. Kč 

(C.5.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5192 o 58 tis. Kč 

                                            pol. 5363 o 4 tis. Kč 

na § 2212, pol. 5169, ORJ 100 o 1 000 tis. Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 300, § 3792, pol. 5194 o 7 tis. Kč 
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                                            pol. 5139 o 38 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

(A.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 34 o 27 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 34 o 39 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 104113013, org. 34 o 3 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 104113013, org. 34 o 5 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 341, ORJ 180, org. 43 o 170 tis. Kč (A.4.) 

  

- kapitálové výdaje 

na § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 4334 o 42 tis. Kč (C.3.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 610 o 4 000 tis. Kč (E.1.) 

(E.2.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 620 o 834 tis. Kč 

                                                             ÚZ 93, org. 520 o 1 934 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5424, ORJ 135 o 250 tis. Kč (C.2.) 

na § 5311, pol. 5169, ORJ 270 o 62 tis. Kč (C.5.) 

na § 3792, pol. 5164, ORJ 300 o 45 tis. Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4306 o 42 tis. Kč       

                               § 5522, pol. 6121, org. 8120 o 340 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 1 000 tis. Kč (C.6.) 

s n i ž u j e  

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 000 tis. Kč (E.1.) 

                                                  o 2 768 tis. Kč (E.2.) 

- rezerva odboru strategického rozvoje 

(C.1.) na ORJ 300, § 3299, pol. 5901 o 96 tis. Kč 

                               § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 425 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
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na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 610 o 4 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce Mariánského náměstí 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1000002000000 o 4 000 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013 o 454 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013 o 454 tis. Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 834 tis. Kč 

                                                   org. 520 o 1 934 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Revitalizace odborné učebny fyziky a chemie 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx o 834 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Revitalizace odborné učebny fyziky a chemie 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx o 1 934 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 47 
Návrh Metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města 
Ostrava na rok 2019 a Pravidel rozpočtového provizoria 
  
Usnesení číslo: 09985/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
07 

  
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
harmonogram prací při přípravě návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2019 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

a) vyhradit si dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)                

ve znění pozdějších předpisů pravomoc schválit Metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava pro rok 2019 a Pravidla rozpočtového provizoria 

b) schválit Metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2019 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

c) schválit Pravidla rozpočtového provizoria dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města ke schválení body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Automatizovaný systém řízení provozu”, poř. č. 
193/2018 
  
Usnesení číslo: 09986/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a instalaci řadiče CROSS RS 4 v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

PATRIOT, spol. s r. o. 

Sídlo: Brno - Slatina, Tuřanka 383/92, PSČ 62700 

IČO: 15546501 

za cenu nejvýše přípustnou 860.000,- Kč bez DPH 
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RM_M 45 
Kontrola plnění usnesení rady města za období červen až červenec 
2018 
  
Usnesení číslo: 09987/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

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

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu ponechává ve sledování 

  

 
RM_M 1 
Přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc na projekt 
Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace II. 
  
Usnesení číslo: 09988/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 09492/RM1418/130 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc od poskytovatele Česká republika - 

Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, na projekt 

“Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace II.” dle podmínek uvedených příloze č. 1 

předloženého materiálu 

2) schvaluje 

  
financování projektu “Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace”: 

- v roce 2019 na předfinancování 3 206 tis. Kč 

- v roce 2020 na předfinancování 3 206 tis. Kč 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru vnitřních věcí 

zajistit předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na rozpočet 

statutárního města Ostrava dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 30.09.2018 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru vnitřních věcí 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na úpravu funkčních míst odboru školství a sportu, a odboru 
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09989/RM1418/134 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o snížení počtu funkčních míst odboru školství a sportu  zřízených na období realizace projektu 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava z 86 na 52 s účinností od 1.9.2018  

  

2) rozhodla 

  
o zvýšení počtu funkčních míst odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu z 56 na 57 

s účinností od 1.9.2018 

  

3) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 

zařazených do MMO na 954 

 


