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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 30.08.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04481/RM1418/66 RM_M 0 Schválení programu 66. schůze rady města dne 

30.08.2016 

35 

04482/RM1418/66 RM_M 15 Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Ostrava a společností Royal 

Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. 

25 

04483/RM1418/66 RM_M 29 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc červenec 2016 

25 

04484/RM1418/66 RM_M 114 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

04485/RM1418/66 RM_M 115 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

04486/RM1418/66 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Ostrava - Modernizace 

městského kamerového systému”, poř. č. 

146/2016 

25 

04487/RM1418/66 RM_VZ 23 Veřejná zakázka “Pořízení 6 ks motocyklů pro 

MpO”, poř.č. 135/2016 

25 

04488/RM1418/66 RM_M 81 Návrh na souhlas se změnou usnesení pro podání 

žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu pro projekt 

„Snížení energetické náročnosti budov na ulici 

Nivnická 1017/16 a 564/18 v 

Ostravě-Mariánských Horách“ 

50 

04489/RM1418/66 RM_M 82 Návrh na souhlas se změnou usnesení pro podání 

žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu pro projekt 

„Snížení energetické náročnosti budov na ulici 

Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v 

Ostravě-Mariánských Horách“ 

50 

04491/RM1418/66 RM_M 23 Zpráva o ukončení realizace projektu “Energetické 

úspory objektu Úřadu městského obvodu Stará 

Bělá” 

50 

04492/RM1418/66 RM_M 24 Zpráva o ukončení realizace projektu “Energetické 

úspory objektu č. p. 154 ve Staré Bělé” 

50 

04493/RM1418/66 RM_M 5 Příprava a podání žádosti o dotaci na projekty 

“Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih”, 

“Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih” a 

“Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih” 

50 

04494/RM1418/66 RM_M 25 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o 

dotaci z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro projekt “Rekonstrukce bytového 

domu V. Vlasákové 2, 4 a 6” 

50 

04495/RM1418/66 RM_M 26 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o 

dotaci z Operačního programu Životní prostředí 

pro projekty „Zeleň za Lunou“ a “Zeleň Savarin” 

50 
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04496/RM1418/66 RM_M 80 Souhlas s uzavřením Dohody o spolupráci v rámci 

projektu “Mateřské školy bez hranic” 

50 

04497/RM1418/66 RM_M 112 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Terénní práce 2017” 

50 

04498/RM1418/66 RM_M 113 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z 

MPSV pro projekt Poskytování sociálních služeb 

v MOb MOaP v roce 2017 

50 

04499/RM1418/66 RM_M 127 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt “Regenerace panelového sídliště - Ostrava, 

Fifejdy II, VI. A,B etapa” v rámci programu 

Podpora bydlení pro rok 2016 

50 

04500/RM1418/66 RM_M 128 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt “Regenerace panelového sídliště-Ostrava, 

Šalamouna - 5A etapa” v rámci programu Podpora 

bydlení pro rok 2016 

50 

04501/RM1418/66 RM_M 129 Zahájení přípravy a podání žádostí o dotace pro 

projekty Infrastruktura pro ZŠ v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

50 

04502/RM1418/66 RM_M 140 Udělení předchozího souhlasu k záměru pronájmu 

části nemovitosti svěřené městskému obvodu 

Poruba 

50 

04503/RM1418/66 RM_M 141 Udělení předchozího souhlasu k záměru pronájmu 

části nemovitosti svěřené městskému obvodu 

Poruba 

50 

04504/RM1418/66 RM_M 6 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Tomáše Macury, MBA, primátora, Ing. Martina 

Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora a Mgr. 

Michala Mariánka, náměstka primátora, do SRN 

(Mnichov) ve dnech 03.-05.10.2016 

01 

04505/RM1418/66 RM_M 22 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Švýcarska ve dnech 

30.08.-04.09.2016 

01 

04506/RM1418/66 RM_M 116 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn) ve 

dnech 19.-24.09.2016 

01 

04507/RM1418/66 RM_M 117 Návrh na schválení zahraničních pracovních cest 

Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 

Ostrava, p.o. do Belfastu, Severní Irsko (Velká 

Británie)a do Irska ve dnech 19.-28.9. 2016 a dále 

do Mexika ve dnech 8.-24.10. 2016 

01 

04508/RM1418/66 RM_M 124 Nabídka starosty města Kryvyj Rih (Ukrajina) na 

uzavření partnerské smlouvy se statutárním 

městem Ostravou 

01 

04509/RM1418/66 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Výkon bezpečnostního 

manažera pro MMO”, poř. č. 083/2016 

01 

04510/RM1418/66 RM_M 107 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 01 
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na pořádání Letní školy architektury 2016 Ostrava 

!!! 

04511/RM1418/66 RM_M 16 Návrh dohody o prominutí dluhu - smluvní pokuty 

za prodlení s předáním díla 

28 

04512/RM1418/66 RM_M 7 Zmocnění k podpisu předžalobních výzev 28 

04513/RM1418/66 RM_M 19 Udělení plné moci JUDr. Petru Pyšnému, 

advokátu 

28 

04514/RM1418/66 RM_M 30 Návrh žaloby proti společnosti Atregia s.r.o. 28 

04515/RM1418/66 RM_M 52 Výzva k jednání o úhradě dlužného nájemného a 

nabídka na odkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

28 

04516/RM1418/66 RM_M 91 Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu a 

prominutí příslušenství dluhu se společností 

SAFETY PRO s.r.o. 

28 

04517/RM1418/66 RM_M 126 Návrh na rozšíření žaloby proti žalovanému 

AMÁDEUS REAL, a.s. 

28 

04518/RM1418/66 RM_M 135 Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva 

města 

28 

04519/RM1418/66 RM_M 142 Návrh programu 19. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 14. září 2016 

28 

04520/RM1418/66 RM_M 60 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 

2016 

38 

04521/RM1418/66 RM_M 86 Objednávka na zajištění služeb v souvislosti s 

posuzováním vlivů koncepce na životní prostředí 

pro Strategický plán rozvoje statutárního města 

Ostravy na léta 2017 - 2023 

38 

04522/RM1418/66 RM_M 104 Dodatek č.2 ke smlouvě č. 538 o poskytnutí 

investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR na výstavbu nájemních bytů v obci pro akci 

“300 bytových jednotek Ostrava Jih II/1, bl. 2107 

D-F” 

38 

04523/RM1418/66 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Zpráva auditora k projektu 

MFB III, IV VTPO”, poř. č. 105/2016 

38 

04524/RM1418/66 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Realizace expozice veletrhu 

SMO na veletrhu EXPO REAL 2016”, poř. č. 

122/2016 

38 

04525/RM1418/66 RM_M 139 Založení spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.- 

návrh členů dozorčí rady spolku, schválení zápisu 

o ustavující schůzi, souhlas s uzavřením smlouvy 

o výpůjčce 

38 

04526/RM1418/66 RM_MZP 1 Informace o posunutí termínu odevzdání 

předběžné zprávy z forenzního auditu společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s. - další postup 

02 

04527/RM1418/66 RM_MZP 3 Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce 

“Tramvajové mosty ul. Plzeňská”, poř. č. 3/2016 

35 
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04528/RM1418/66 RM_M 90 Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické 

osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 

Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 

40 

04529/RM1418/66 RM_M 77 Zpráva z pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, 

náměstka primátora, a členů Komise sociální, 

zdravotní a pro rovné příležitosti rady města dle 

přiloženého seznamu do Brna a Rakouska (Vídeň) 

ve dnech 27.–29.06.2016 

30 

04530/RM1418/66 RM_M 20 Návrh na poskytnutí investičního a účelového 

neinvestičního příspěvku právnické osobě 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, v celkové výši 25.345.784,-- Kč 

40 

04531/RM1418/66 RM_M 89 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

04532/RM1418/66 RM_M 83 Informace o zahájení realizace projektu s názvem 

“Realizace transformačního procesu organizace 

Čtyřlístek”, reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001977 a o 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 

OPZ/2.2/037/0001977 

41 

04533/RM1418/66 RM_M 10 Rozhodnutí o přijetí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro právnickou osobu 

Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková 

organizace 

86 

04534/RM1418/66 RM_M 93 Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

v oblasti prevence kriminality č. 19 na 

zabezpečení projektu “Stop nudě na sídlišti 2016” 

s organizací Centrum volného času Směr, z.s. 

86 

04535/RM1418/66 RM_M 94 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací v oblastech sociální péče a zdravotnictví z 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

86 

04536/RM1418/66 RM_M 95 Návrh na poskytnutí mimořádné investiční 

účelové dotace Armádě spásy v České republice, 

z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, 

IČO: 40613411 

86 

04537/RM1418/66 RM_M 118 Akceptace návrhů Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z Operačního programu Zaměstnanost a přijetí 

dotace pro projekty “Posílení prevence kriminality 

v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence 

kriminality a multidisciplinárního přístupu” a 

“Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava” 

86 

04538/RM1418/66 RM_M 134 Informace o způsobu zajištění financování 

vybraných druhů služeb prostřednictvím 

individuálního projektu Moravskoslezského kraje 

v letech 2017-2019 a návrh na uzavření smlouvy o 

86 
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poskytnutí dotace 

04539/RM1418/66 RM_M 1 Žádost VK Ostrava, s.r.o. o rozšíření podmínek 

použití dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy 

č. 0553/2016/ŠaS 

46 

04540/RM1418/66 RM_M 130 Návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu 

na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky 

v mateřských, základních a středních školách se 

sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 

2018 

91 

04541/RM1418/66 RM_M 31 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti a 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s 

fyzickými a právnickými osobami 

08 

04542/RM1418/66 RM_M 32 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí a 

zpevněné plochy do částí pozemků v k.ú. Nová 

Bělá, obec Ostrava, návrh na uzavření nájemní 

smlouvy a budoucí služebnosti s fyzickou osobou 

a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k částem 

pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s 

Dopravním podnikem Ostrava a.s. 

08 

04543/RM1418/66 RM_M 33 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene s RWE GasNet, s.r.o., jako budoucím 

oprávněným a fyzickou osobou jako investorem a 

návrh na uzavření nájemní smlouvy k části 

pozemku v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava s 

fyzickou osobou. 

08 

04544/RM1418/66 RM_M 34 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy se 

společností BS-spoj s.r.o. 

08 

04545/RM1418/66 RM_M 35 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 

zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní 

podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - 

stavební a báňská a.s., 

08 

04546/RM1418/66 RM_M 36 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Dolní Lhota u Ostravy, obec Ostrava a návrh na 

záměr města neprodat pozemky v k. ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

04547/RM1418/66 RM_M 37 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

04548/RM1418/66 RM_M 38 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Nová Bělá a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, návrh na záměr města prodat část 

pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ 

08 
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04549/RM1418/66 RM_M 39 Návrh na záměr města neprodat části pozemku 

parc.č. 3/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

04550/RM1418/66 RM_M 40 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava 

08 

04551/RM1418/66 RM_M 41 Návrh na projednání žádosti Družstva lékařů 

Diagnostického centra a návrh na záměr města 

pronajmout část nemovité věci v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

04552/RM1418/66 RM_M 42 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na 

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části 

pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, návrh na 

uzavření nájemní smlouvy k bytu na ul. Horní č. 

3031/98, Ostrava-Bělský Les 

08 

04553/RM1418/66 RM_M 43 Návrh na uzavření nájemních smluv 08 

04554/RM1418/66 RM_M 44 Návrh na svěření pozemku parc.č. 71/3 v k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

04555/RM1418/66 RM_M 45 Návrh na předání majetku k hospodaření 

dodatkem č.3 ke zřizovací listině právnické osoby 

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské 

Hory, příspěvková organizace 

08 

04556/RM1418/66 RM_M 46 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 

1004/ZM1418/15 ze dne 23.3.2016 v bodě 4), 

návrh na záměr města prodat trafostanici OS 9451 

Svinov Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

a návrh na záměr města prodat část nemovité věci 

v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

08 

04557/RM1418/66 RM_M 47 Návrh na zmocnění společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s. na odstranění části veřejné jednotné 

kanalizace ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

08 

04558/RM1418/66 RM_M 48 Návrh na záměr města darovat a přijmout darem 

pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

08 

04559/RM1418/66 RM_M 49 Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření 

MOb Slezská Ostrava a návrh neprodat pozemek v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04560/RM1418/66 RM_M 50 Návrh na souhlas s prohlášením formou 

notářského zápisu k nemovitým věcem v k. ú. 

Stará Plesná, obec Ostrava 

08 

04561/RM1418/66 RM_M 51 Návrh na svěření nemovitých věcí městskému 

obvodu Ostrava-Jih a návrh na odejmutí 

nemovitých věcí městskému obvodu Mariánské 

Hory a Hulváky a městskému obvodu Vítkovice 

08 

04562/RM1418/66 RM_M 54 Návrh na souhlas s umístěním stavby na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy pro městský obvod Ostrava - Jih 

08 

04563/RM1418/66 RM_M 55 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 08 
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pozemků ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření 

smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných 

břemen s RWE GasNet, s.r.o., jako budoucím 

oprávněným a Povodí Odry, státní podnik a 

Moravskoslezským krajem, jako investory 

04564/RM1418/66 RM_M 56 Návrh na souhlasy s umístěním vedení NN a VN a 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dodatku č. 1 ke smlouvě o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

04565/RM1418/66 RM_M 57 Návrh na výkup nemovitých a movitých věcí, na 

koupi jednotné kanalizace a vodovodních řadů, 

zřízení služebností v k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava, uzavření kupních smluv se spol. 

Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. a 

uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 

pozemků 

08 

04566/RM1418/66 RM_M 58 Návrh na záměr města směnit nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy za nemovité 

věci ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava 

a.s. 

08 

04567/RM1418/66 RM_M 59 Navýšení hodnoty vodohospodářského majetku 

SMO o realizované technické zhodnocení a záměr 

pronájmu vodohospodářských staveb 

08 

04568/RM1418/66 RM_M 63 Prohlášení nemovitých věcí za kulturní památky 08 

04569/RM1418/66 RM_M 64 Návrh na souhlas s umístěním samostatných věcí 

movitých do objektu hangáru Letecké záchranné 

služby v areálu HZS MSK v Ostravě - Zábřehu 

08 

04570/RM1418/66 RM_M 65 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 4246/13 v k. 

ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s vjezdem, 

návrh na záměr nájmu části pozemků v k. ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava 

08 

04571/RM1418/66 RM_M 66 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví SMO za účelem provedení 

atmogeochemického průzkumu, případného 

měření dynamiky výstupů důlních plynů na 

povrch a inženýrskogeologického průzkumu pro 

společnost UNIGEO a.s. a Povodí Odry, státní 

podnik, návrh na souhlas oprávněného z věcných 

břemen s dělením pozemku pro vlastníka 

pozemku ČR-DIAMO, státní podnik a návrh na 

souhlas s umístěním oplocení do části pozemku ve 

vlastnictví SMO pro ČD Cargo, a.s. 

08 

04572/RM1418/66 RM_M 67 Návrh na zřízení služebností, věcného břemene a 

uzavření smluv o zřízení služebností a smlouvy o 

zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví SMO pro Charita Ostrava, RWE 

08 
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GasNet,s.r.o., CROMORODA WHEELS s.r.o. a 

návrh na zrušení usnesení RM a návrh na zřízení 

služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o. 

04573/RM1418/66 RM_M 68 Návrh na záměr města pronajmout část nemovité 

věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

08 

04574/RM1418/66 RM_M 70 Návrh na uzavření Dodatku č. 25 ke smlouvě o 

výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a 

Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

08 

04575/RM1418/66 RM_M 97 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro Městský 

obvod Ostrava - Jih 

08 

04576/RM1418/66 RM_M 98 Návrh na souhlas s umístěním staveb a uzavření 

smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných 

břemen pro oprávněné: OVANET a.s., Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 

04577/RM1418/66 RM_M 99 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro Dopravní podnik Ostrava a.s. 

08 

04578/RM1418/66 RM_M 100 Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava a návrh na záměr města 

prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

04579/RM1418/66 RM_M 101 Návrh nekoupit nemovitou věc v k. ú. Mariánské 

Hory (lokalita ul. Grmelova) a prodat nemovité 

věci v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Slovenská) a v k. ú. 

Lhotka u Ostravy (lokalita ul. Pod Vysílačem), 

obec Ostrava 

08 

04580/RM1418/66 RM_M 102 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04581/RM1418/66 RM_M 103 Návrh na prominutí smluvní pokuty společnosti 

FC Baník Ostrava, a.s. 

08 

04582/RM1418/66 RM_M 105 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

bezúplatném převodu nemovitostí (areál Městské 

nemocnice Ostrava) 

08 

04583/RM1418/66 RM_M 119 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 

Přívoz (ul. Fügnerova), návrh na využití 

předkupního práva ke stavbě v k.ú. Moravská 

Ostrava (ul. Spodní) 

08 

04584/RM1418/66 RM_M 120 Návrh na změnu usnesení ZM č. 0564/ZM1418/8 

ze dne 9.9.2015; Návrh na záměr města prodat 

pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

04585/RM1418/66 RM_M 121 Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava, k.ú. Přívoz, k.ú. Nová Ves u 

Ostravy, k.ú. Mariánské Hory - se státní 

příspěvkovou organizací ŘSD 

08 
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04586/RM1418/66 RM_M 122 Návrh na souhlas s dlouhodobým 

pronájmem(objekt Loděnice), návrh na souhlas s 

umístěním mobilní plakátovací plochy na 

Prokešově náměstí 

08 

04587/RM1418/66 RM_M 123 Návrh na schválení dodatku č. 5 ke zřizovací 

listině právnické osoby Zoologická zahrada 

Ostrava, příspěvková organizace 

08 

04588/RM1418/66 RM_M 133 Návrh na záměr města vypořádat spoluvlastnictví 

pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

04589/RM1418/66 RM_M 137 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

a návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04590/RM1418/66 RM_M 138 Návrh na uzavření smlouvy o využívání 

sportoviště 

08 

04591/RM1418/66 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Nákup vodoměrů 2017”, poř. č. 

116/2016 

08 

04592/RM1418/66 RM_M 11 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2. etapa 1. a 

2. část” 

05 

04593/RM1418/66 RM_M 12 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbami investičního odboru 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu města 

Ostravy 

05 

04594/RM1418/66 RM_M 18 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. 2486/2014/OI/LPO ze dne 14.11.2014 ke stavbě 

„Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a 

stoka M od Š7 po Š12“ a „Odkanalizování ul. 

Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská – oblast 

Slezská Ostrava, Michálkovice, 1. etapa“ v k.ú. 

Michálkovice a Slezská Ostrava 

05 

04595/RM1418/66 RM_M 62 Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných 

břemenech a právu provést stavbu v souvislosti se 

stavbami veřejného osvětlení zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

04596/RM1418/66 RM_M 71 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizačního 

sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) - Š1” 

05 

04597/RM1418/66 RM_M 87 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2514/2015/OI/ZFUN na realizaci stavby 

“Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 

MSK” 

05 

04598/RM1418/66 RM_M 96 Návrh Smlouvy o převodu projektové 

dokumentace a postoupení licence 

05 

04599/RM1418/66 RM_M 111 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN v souvislosti s 

realizací stavby “Přístavba objektu IVC Slezská 

05 
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Ostrava” 

04600/RM1418/66 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Napojení ozdravného centra 

Ještěrka v Ostravě Bartovicích”, poř.č. 129/2016 

05 

04601/RM1418/66 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Sanace spojné komory 

přivaděče D na ÚČOV”, poř. č. 130/2016 

05 

04602/RM1418/66 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

investičního záměru pro akci “Transformace 

Dětského centra Domeček” 

05 

04603/RM1418/66 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace Radvanice a Bartovice - komunikace 

(DPS a AD)”, poř.č. 108/2016 

05 

04604/RM1418/66 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Oprava kanalizačních šachet”, 

poř.č. 109/2016 

05 

04605/RM1418/66 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Odkanalizování Heřmanic - ul. 

Parcelní”, poř. č. 68/2016 

05 

04606/RM1418/66 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Kanalizace splašková Plesná - 

Žižkov”, poř. č. 086/2016 

05 

04607/RM1418/66 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Útulek pro psy - 

PD+AD+IČ+BOZP”, poř. č. 112/2016 

05 

04608/RM1418/66 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Ekologizace veřejné dopravy 

Ostrava - Poruba (DÚR a IČ)”, poř.č. 163/2016 

05 

04609/RM1418/66 RM_VZ 32 Významná veřejná zakázka “Nová radnice - 

rekonstrukce fasády a oken”, poř. č. 196/2015 

05 

04610/RM1418/66 RM_VZ 31 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a 

prodloužení sběrače B do Radvanic”, poř. č. 

17/2016 

05 

04611/RM1418/66 RM_M 9 Povolení výjimky ze stavební uzávěry 

zlikvidované jámy “Terezie” - zvané také Větrní 

jáma Bezruč - Terezie č.1 pro vodovodní přípojku 

stavby “Lokalita Ostrava - Areál Bezruč, 

kanalizační a vodovodní přípojka k budově č. 

110” v k.ú. Slezská Ostrava 

89 

04612/RM1418/66 RM_M 131 Zpráva o stavu pořizování územních studií dle 

“nového” Územního plánu Ostravy 

89 

04613/RM1418/66 RM_M 132 Předchozí souhlas rady města k prodeji a 

pronájmu nemovitostí svěřených městským 

obvodům, k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

04614/RM1418/66 RM_VZ 25 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie 

“VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - sportovně 

rekreačního areálu ve Lhotce” 

89 

04615/RM1418/66 RM_VZ 28 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zpracování 

“AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 

PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S 

ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA - 

doprava” 

89 
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04616/RM1418/66 RM_VZ 29 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zpracování 

“AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 

PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S 

ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA - 

demografie a sociologie” 

89 

04617/RM1418/66 RM_VZ 30 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zpracování 

“AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 

PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S 

ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA - 

životní prostředí” 

89 

04618/RM1418/66 RM_M 61 Uzavření dodatku č. 33 ke Koncesní smlouvě ze 

dne 22. 12. 2000, ev. č. 05691/2000/LPO 

80 

04619/RM1418/66 RM_M 72 Koblováčci a jejich svět přírody 80 

04620/RM1418/66 RM_M 73 Cool Water Point 80 

04621/RM1418/66 RM_M 78 Evropský týden mobility 2016 80 

04622/RM1418/66 RM_M 88 ”Environmentální program 13. ročníku podzimní 

slavnosti Třebovický koláč” a “Zahrada v 

přírodním stylu environmentálního zaměření v 

Areálu Ferdinand v Krásném Poli” 

80 

04623/RM1418/66 RM_M 136 Návrh stanoviska statutárního města Ostravy ke 

znaleckému posudku č. 105/16 Posouzení 

vybraných variant sanace nesaturované zóny 

lokality Laguny Ostramo 

80 

04624/RM1418/66 RM_M 75 Smlouva na modernizaci CMS PLONE se spol. 

OVANET a.s. 

83 

04625/RM1418/66 RM_M 76 Smlouva o poskytování elektronické spisové 

služby eSpis ve verzi LITE společnosti PLATO 

Ostrava 

83 

04626/RM1418/66 RM_VZ 11 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

technické podpory k produktům společnosti 

NetApp se společností CDC Data s.r.o. 

83 

04627/RM1418/66 RM_VZ 24 Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro projekt 

Rovné příležitosti 

83 

04628/RM1418/66 RM_M 4 Uzavření Dodatku ke Smlouvám o běžném účtu v 

České spořitelně, a.s. 

07 

04629/RM1418/66 RM_M 108 Zapojení dividend na výkupy nemovitostí 07 

04630/RM1418/66 RM_M 109 Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů 

pro městské obvody 

07 

04631/RM1418/66 RM_M 110 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

04632/RM1418/66 RM_VZ 26 Veřejná zakázka “Pojištění odpovědnosti”, poř. č. 

167/2016 

07 

04633/RM1418/66 RM_M 3 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 

kraje na zabezpečení konference TRANSPORT 

09 

04634/RM1418/66 RM_M 92 Schválení podání žádosti o finanční příspěvek z 

rozpočtu SFDI na stavbu “Oprava mostu ev. č. 

09 
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OV-305 na ul. Dr. Martínka” 

04635/RM1418/66 RM_VZ 33 Veřejná zakázka “Měření úsekové rychlosti”, 

poř.č. 173/2016 

09 

04636/RM1418/66 RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků 

sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 

Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních 

složek zřízených městem 

22 

04637/RM1418/66 RM_M 2 Návrh nesouhlasů ke stavbám na pozemcích v 

katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

04638/RM1418/66 RM_M 13 Návrh dodatku č.6 ke Smlouvě o sdružených 

službách dodávky elektřiny ev.č. obchodníka 

PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 

2753/2015/HS, na hladině nízkého napětí pro rok 

2016 

84 

04639/RM1418/66 RM_M 14 Sleva z poplatku za pronájem vodohospodářské 

infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov v roce 

2016 pro Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. 

84 

04640/RM1418/66 RM_M 17 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 

04641/RM1418/66 RM_M 21 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v 

užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

04642/RM1418/66 RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

generální opravu WC v 1.NP pravého křídla Nové 

radnice 

84 

04643/RM1418/66 RM_VZ 12 Zadání veřejné zakázky na poskytování 

telekomunikačních služeb na období od 

01.11.2016 do 31.12.2017 

84 

04644/RM1418/66 RM_VZ 13 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č. 1652/2016/HS/VZKÚ na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu na opravu střechy 

budovy garáží na ul. Pašerových v 

Ostravě-Mariánských Horách 

84 

04645/RM1418/66 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Elektromobily - operativní 

leasing”, poř. č. 106/2016 

84 

04646/RM1418/66 RM_M 8 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v 

Ostravě 

21 

04647/RM1418/66 RM_M 84 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 

2/2009, o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, ve znění 

pozdějších předpisů 

21 

04648/RM1418/66 RM_M 85 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v 

Ostravě 

21 

  
Materiály, které byly staženy : 
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 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 28 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci na 

snížení energetické náročnosti bytových domů v 

majetku statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Michálkovice - II. etapa v rámci 

integrovaného regionálního operačního programu 

50 

  RM_M 74 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z 

Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na 

období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017 

80 

  RM_M 106 Návrh Programu podpory kultury a zachování 

kulturního dědictví na území statutárního města 

Ostravy v letech 2017 - 2020 a návrh na vyhlášení 

výběrového řízení na poskytnutí peněžních 

prostředků v oblasti kultury 

60 

  RM_M 53 Návrh na architekturní nasvětlení objektů 09 

  RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na kancelářské vybavení 

84 

  RM_M 27 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci na 

snížení energetické náročnosti bytových domů v 

majetku statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Michálkovice - I. etapa v rámci 

integrovaného regionálního operačního programu 

50 

  RM_M 79 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o 

dotaci z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro projekty “Rekonstrukce bytového 

domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh” a 

“Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, 

Ostrava-Zábřeh” 

50 

  RM_M 69 Návrh na záměr výpůjčky nemovitostí v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava. 

08 

  RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Příprava staveb VO (PD a IČ)”, 

poř.č. 150/2016 

05 

  RM_M 125 Vyhlášení 3. kola výběrového řízení na 

poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, 

výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 

91 

  RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Jazykové kurzy”, poř. č. 

121/2016 

22 

  RM_VZ 27 Veřejná zakázka “Automatizovaný systém řízení 

provozu”, poř. č. 161/2016 

09 
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RM_M 0 
Schválení programu 66. schůze rady města dne 30.08.2016 
  
Usnesení číslo: 04481/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 66. schůze rady města dne 30.08.2016 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava 
a společností Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04482/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava, IČ: 00845451 a společností Royal Canin Czech &  Slovak Republics s.r.o. se sídlem 

Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4, IČ: 24663913 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu. 

  

 
RM_M 29 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červenec 2016 
  
Usnesení číslo: 04483/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc červenec 2016 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 114 
Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04484/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
25 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
připojení  objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště 

Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice na pult centralizované ochrany 

Městské policie Ostrava 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 10.01.2017 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 115 
Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04485/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
připojení objektu Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava I, 

Husova 7/1591, 702 00 Moravská Ostrava na pult centralizované ochrany Městské policie 

Ostrava 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 01.10.2016 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Ostrava - Modernizace městského kamerového 
systému”, poř. č. 146/2016 
  
Usnesení číslo: 04486/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
25 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na modernizaci městského 

kamerového systému užívaného Městskou policií Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

OVANET a.s. 

se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

za cenu nejvýše přípustnou 295 123,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 23 
Veřejná zakázka “Pořízení 6 ks motocyklů pro MpO”, poř.č. 135/2016 
  
Usnesení číslo: 04487/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodeji neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie 

Ostrava v rozsahu 4 ks použitých motocyklů (skútrů) dle předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na nákup 6 ks nových malých 

motocyklů (skútrů) pro potřeby Městské policie Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s uchazečem: 

AUTOELEGANCE BRNO s.r.o. 

Sídlo: Hapalova 21, 621 00 Brno 

IČO: 607 256 56 

za cenu nejvýše přípustnou 316.860 Kč bez DPH 
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RM_M 81 
Návrh na souhlas se změnou usnesení pro podání žádosti o poskytnutí 
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt 
„Snížení energetické náročnosti budov na ulici Nivnická 1017/16 a 
564/18 v Ostravě-Mariánských Horách“ 
  
Usnesení číslo: 04488/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03577/RM1418/54 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou usnesení č. 03577/RM1418/54 ze dne 05.04.2016, kdy se mění souhlas s podáním 

žádosti o dotaci pro projekt „Snížení energetické náročnosti budov na ulici Nivnická 1017/16 a 

564/18 v Ostravě-Mariánských Horách“ v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu, výzva č. 16 na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, výzva č. 37 s tím, že financování bude zajištěno dle Přílohy 

č. 1 – Přehled financování projektu, bez nároků na spolufinancování realizace díla ze strany 

Statutárního města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.09.2016 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 82 
Návrh na souhlas se změnou usnesení pro podání žádosti o poskytnutí 
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt 
„Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 2457/28, 
2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách“ 
  
Usnesení číslo: 04489/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03578/RM1418/54 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou usnesení č. 03578/RM1418/54 ze dne 05.04.2016, kdy se mění souhlas s podáním 

žádosti o dotaci pro projekt „Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 

2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách“ v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, výzva č. 16 na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 37 s tím, že financování bude 

zajištěno dle Přílohy č. 1 – Přehled financování projektu, bez nároků na spolufinancování 

realizace díla ze strany Statutárního města Ostravy 
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 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.09.2016 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 23 
Zpráva o ukončení realizace projektu “Energetické úspory objektu 
Úřadu městského obvodu Stará Bělá” 
  
Usnesení číslo: 04491/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8201/RM1014/108 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou informací o ukončení realizace projektu “Energetické úspory objektu Úřadu 

městského obvodu Stará Bělá” spolufinancovaného z Operačního programu životní 

prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2.1 - snižování spotřeby energie (zateplení 

veřejných budov) a s konečným vyúčtováním projektu 

  

2) schvaluje 

  
přijetí vratky poskytnutého investičního transferu v rámci konečného vyúčtování projektu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

zabezpečit udržitelnost projektu “Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Stará 

Bělá” dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 14.12.2019 

 starosta Městského obvodu Stará Bělá 

  
 

RM_M 24 
Zpráva o ukončení realizace projektu “Energetické úspory objektu č. p. 
154 ve Staré Bělé” 
  
Usnesení číslo: 04492/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8524/RM1014/112 
  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
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1) souhlasí 

  
s předloženou informací o ukončení realizace projektu “Energetické úspory objektu č. p. 154 

ve Staré Bělé” spolufinancovaného z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, 

oblast podpory 3.2.1 - snižování spotřeby energie (zateplení veřejných budov) a s konečným 

vyúčtováním projektu 

  

2) schvaluje 

  
přijetí vratky poskytnutého investičního transferu v rámci konečného vyúčtování projektu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

zabezpečit udržitelnost projektu “Energetické úspory objektu č. p. 154 ve Staré 

Bělé” dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 14.10.2019 

 starosta Městského obvodu Stará Bělá 

  
 

RM_M 5 
Příprava a podání žádosti o dotaci na projekty “Modernizace výuky 
jazyků v ZŠ Ostrava-Jih”, “Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih” 
a “Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 04493/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením  přípravy a podáním žádostí o dotaci na projekty „Modernizace výuky jazyků 

v ZŠ Ostrava-Jih“,  „Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih“ a „Rozvoj výuky fyziky 

v ZŠ Ostrava-Jih“ v rámci  Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava -Jih 

o zajištění předložení žádostí o dotaci a všech jejich příloh pro projekty dle bodu 1) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 59 v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 2014 – 2020, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o 

předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.01.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
3) schvaluje 

  
1) 

v případě úspěšnosti projektu „Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih“ financování 

projektu v celkové výši 6.000,- tis. Kč,  v roce 2017 zajištění předfinancování projektu z 

rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 2.900,- tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 

spolufinancování ve výši 442,5 tis. Kč dle přílohy č. 1 

2) 

v případě úspěšnosti projektu „Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih“ financování 

projektu v celkové výši 5.500,- tis. Kč,  v roce 2017 zajištění předfinancování projektu z 

rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 2.700,- tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 

spolufinancování ve výši 405 tis. Kč dle přílohy č. 2 

3) 

v případě úspěšnosti projektu „Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih“ financování projektu v 

celkové výši 5.500,- tis. Kč,  v roce 2017 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu 

Statutárního města Ostravy ve výši 2.700,- tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 

spolufinancování ve výši 405 tis. Kč dle přílohy č. 3 

  

4) žádá 

  
městský obvod Ostrava Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 

specifikace nároku dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.01.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 25 
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu pro projekt “Rekonstrukce bytového 
domu V. Vlasákové 2, 4 a 6” 

(zn.předkl.) 
50 
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Usnesení číslo: 04494/RM1418/66 
  
k usnesení č. 03418/RM1418/51 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
usnesení rady města č. 03418/RM1418/51 ze dne 15. 3. 2016 ve věci Zahájení přípravy a 

schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro 

projekt „Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6” 

  

2) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6” ke 

spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osy 2 - 

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

  

3) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6” v 

rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osy 2 - Zkvalitnění 

veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

  

4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

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

všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 

37 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, v případě, že zastupitelstvo 

městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 3) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.11.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
5) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 1 
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 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.11.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 26 
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí pro projekty „Zeleň za Lunou“ a “Zeleň 
Savarin” 
  
Usnesení číslo: 04495/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03416/RM1418/51 
k usnesení č. 03415/RM1418/51 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
usnesení č. 03416/RM1418/51 ze dne 15. 3. 2016 ve věci zahájení přípravy a schválení podání 

žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekty „Zeleň za Lunou“ a 

“Zeleň Savarin” 

  

2) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Zeleň za Lunou” ke spolufinancování z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

  

3) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Zeleň Savarin” ke spolufinancování z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

  

4) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Zeleň za Lunou” v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

  

5) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Zeleň Savarin” v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

  

6) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 24/177  

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

všech jejích příloh pro projekt dle bodu 3) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v 

rámci Operačního programu Životní prostředí, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 17.10.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
7) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

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

všech jejích příloh pro projekt dle bodu 4) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v 

rámci Operačního programu Životní prostředí, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 17.10.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
8) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě č. 3) tohoto 

usnesení dle přílohy č. 1) předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.05.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
9) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě č. 4) tohoto 

usnesení dle přílohy č. 2) předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.05.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 80 
Souhlas s uzavřením Dohody o spolupráci v rámci projektu “Mateřské 
školy bez hranic” 
  
Usnesení číslo: 04496/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03417/RM1418/51 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu 

mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika - Polsko mezi 

statutárním městem Ostrava - městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 

Ostrava-Hrabůvka, jako projektovým partnerem a městem Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 

4, 44-300 Wodzisław Śl., Rzeczpospolita Polska, jako vedoucím partnerem,  za účelem podání 

žádosti o poskytnutí dotace na projekt “Mateřské školy bez Hranic”, dle důvodové zprávy a 

návrhu dohody uvedeném v příloze č. 1 tohoto materiálu 

  

2) ukládá 

  
městskému obvodu Ostrava-Jih 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s uzavřením dohody o spolupráci dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 03.10.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 112 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Terénní práce 
2017” 
  
Usnesení číslo: 04497/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Terénní práce 2017” v rámci 

dotačního programu Podpora terénní práce vyhlášeného Radou vlády ČR pro záležitosti 

romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, nábř. E.Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá 

Strana 

  

2) žádá 

  
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení a předložení žádosti o dotaci a 

všech jejích příloh v souladu s podmínkami dotačního řízení pro rok 2017 programu Podpora 

terénní práce v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení 

žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.09.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zajištění spolufinancování a předfinancování 

projektu dle přílohy č.1 předloženého materiálu. 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 113 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z MPSV pro projekt 
Poskytování sociálních služeb v MOb MOaP v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 04498/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Poskytování 

sociálních služeb pro rok 2017” prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy v 

rámci dotačního řízení MPSV 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh prostřednictvím souhrnné žádosti 

města Ostravy pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům 

sociálních služeb pro rok 2017 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně 

o podání žádosti o dotaci 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.11.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 127 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Regenerace 
panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II, VI. A,B etapa” v rámci 
programu Podpora bydlení pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 04499/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02861/RM1418/42 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z programu Podpora bydlení, podprogramu Podpora regenerace sídlišť pro 

rok 2016 dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6,110 15 Praha 1 na projekt “Regenerace 

panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II, VI. A, B etapa” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.06.2017 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 128 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Regenerace 
panelového sídliště-Ostrava, Šalamouna - 5A etapa” v rámci programu 
Podpora bydlení pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 04500/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02862/RM1418/42 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z programu Podpora bydlení, podprogramu Podpora regenerace sídlišť pro 

rok 2016 dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 na projekt “Regenerace 

panelového sídliště - Ostrava, Šalamouna - 5A etapa” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.06.2017 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 129 
Zahájení přípravy a podání žádostí o dotace pro projekty Infrastruktura 
pro ZŠ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 04501/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekty Infrastruktura pro ZŠ v rámci 

výzvy č. 47 Integrovaného regionálního operačního programu vyhlašované Ministerstvem pro 

místní rozvoj 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektů a 

předložením žádostí o dotace a všech jejích příloh pro projekty Infrastruktura pro ZŠ dle bodu 

1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního 

programu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 14.02.2017 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 70 289 tis. 

Kč, na zajištění předfinancování projektů ve výši 33 880 tis. Kč v roce 

2018, přičemž částka obsahuje spolufinancování ve výši 3,5 mil. Kč  dle přílohy č. 

1 předloženého  materiálu 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 29/177  

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2017 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 140 
Udělení předchozího souhlasu k záměru pronájmu části nemovitosti 
svěřené městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 04502/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k záměru pronajmout část bytového domu č. p. 741 na Havlíčkově náměstí 

č. o. 12 v Ostravě-Porubě, který je součástí pozemku parcelní číslo 1521, zastavěná plocha a 

nádvoří, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, na dobu určitou 5 let s možností prodloužení o 5 let, a to 

i opakovaně, to vše dle čl. 7, odst. (8), písm. c) bod 4., obecně závazné vyhlášky města Ostravy 

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

materiálu 

 

  

 
RM_M 141 
Udělení předchozího souhlasu k záměru pronájmu části nemovitosti 
svěřené městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 04503/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k záměru pronajmout část bytového domu č. p. 1762 na ulici Slavíkově č. o. 

40 v Ostravě-Pustkovci, který se nachází na pozemku parcelní číslo 2007, zastavěná plocha a 

nádvoří, v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, na dobu určitou 5 let s možností prodloužení o 5 let, a 

to i opakovaně, to vše dle čl. 7, odst. (8), písm. c) bod 4., obecně závazné vyhlášky města 

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

předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 6 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora a 
Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve 
dnech 03.-05.10.2016 
  
Usnesení číslo: 04504/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, Ing. Martina Štěpánka, 

Ph.D., náměstka primátora a Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do SRN (Mnichov) 

ve dnech 03.-05.10.2016 za účelem reprezentace města na mezinárodním veletrhu nemovitostí 

a investičních příležitostí EXPO REAL 2016 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.,  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 25.10.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 22 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Švýcarska ve dnech 
30.08.-04.09.2016 
  
Usnesení číslo: 04505/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

do Švýcarska ve dnech 30.08.-04.09.2016 za účelem doprovodu orchestru a pracovních 

jednání  

  

2) ukládá 

  
řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 27.09.2016 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 116 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn) ve 
dnech 19.-24.09.2016 
  
Usnesení číslo: 04506/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

do Velké Británie (Londýn)  ve dnech 19.-24.09.2016 za účelem pracovních jednání  

  

2) ukládá 

  
řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 18.10.2016 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 117 
Návrh na schválení zahraničních pracovních cest Ing. Petra Čolase, 
ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Belfastu, Severní Irsko 
(Velká Británie)a do Irska ve dnech 19.-28.9. 2016 a dále do Mexika ve 
dnech 8.-24.10. 2016 
  
Usnesení číslo: 04507/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do 

Belfastu, Severní Irsko (Velká Británie)  a do Irska za účelem 33. Výroční konference 

Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) 

  

2) ukládá 

  
řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 15.11.2016 

 ředitel Zoologické zahrady Ostravy, p.o. 

  
 

RM_M 124 
Nabídka starosty města Kryvyj Rih (Ukrajina) na uzavření partnerské 
smlouvy se statutárním městem Ostravou 
  
Usnesení číslo: 04508/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 02355/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o neuzavření partnerské  smlouvy  mezi statutárním městem Ostrava 

(Česká republika) a městem Kryvyj Rih  (Ukrajina)  

  

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neuzavření partnerské smlouvy  mezi statutárním městem Ostrava 

(Česká  republika) a městem Kryvyj Rih  (Ukrajina) 

  

3) ukládá 

  
primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 14.09.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Výkon bezpečnostního manažera pro MMO”, poř. č. 
083/2016 
  
Usnesení číslo: 04509/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výkonu služby 

bezpečnostního manažera pro Magistrát města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

s uchazečem: 

AutoCont CZ a.s. 

se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 47676795 

za cenu nejvýše přípustnou 720.000,- Kč bez DPH 

 

  

 
RM_M 107 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Letní 
školy architektury 2016 Ostrava !!! 
  
Usnesení číslo: 04510/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
01 
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rada města 

Usnesení 
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k materiálu č. BJ1418 02498/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve 

výši 500 tis. Kč spolku Akademie architektury, z.s. se sídlem Ke dvoru 777/4, Vokovice, 160 

00   Praha 6, IČO 04114787, na pořádání Letní školy architektury 2016 OSTRAVA !!! 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 300 tis. Kč 

na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 200 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

na § 3239, pol. 5229, ORJ 221 o 500 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo 

nám. 8, 729 30   Ostrava 25, IČO 00845451 a spolkem Akademie architektury, z.s., se sídlem 

Ke dvoru 777/4, Vokovice, 160 00   Praha, IČO 04114787 dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace a 

návrh na uzavření smlouvy dle bodu 1) a 3) předloženého materiálu a ke schválení bod 2) 

předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 14.09.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 16 
Návrh dohody o prominutí dluhu - smluvní pokuty za prodlení s 
předáním díla 
  
Usnesení číslo: 04511/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

  

rozhodnout o prominutí dluhu (smluvní pokuty za prodlení s předáním díla) v celkové výši 

29.500,-Kč specifikovaného v Dohodě  o prominutí dluhu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu dlužníkovi Atelier Archplan Ostrava s.r.o., IČO 268 63 065. se sídlem Martinovská 

3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava 

a o uzavření Dohody o prominutí dluhu s dlužníkem Atelier Archplan Ostrava s.r.o., IČO 

26863065, se sídlem Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 14.09.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 7 
Zmocnění k podpisu předžalobních výzev 
  
Usnesení číslo: 04512/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) zmocňuje 

  
vedoucí legislativního a právního odboru k podepisování všech výzev k plnění dle ust. § 142a 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zasílaných statutárním městem 

Ostrava subjektům, které mají plnit povinnost vůči statutárnímu městu Ostrava 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková,  

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 19 
Udělení plné moci JUDr. Petru Pyšnému, advokátu 
  
Usnesení číslo: 04513/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o udělení plné moci JUDr. Petru Pyšnému, advokátu Advokátní kanceláře Pyšný, Srba & 

Partneři v.o.s., k zastupování statutárního města Ostravy při právních jednáních se společností 

Terasy Slezská s.r.o., IČO 26414198, se sídlem na adrese Závěrka 398/3, 160 00 Praha, právně 

zastoupenou advokátem JUDr. Tomášem Vymazalem, v právní věci uplatnění nároku na 

náhradu za změnu v území v celkové výši 17 749 861,03,- Kč vůči statutárnímu městu Ostrava, 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 30 
Návrh žaloby proti společnosti Atregia s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04514/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žalobu proti žalovanému Atregia s.r.o., IČ: 02017342 se sídlem: Šebrov 215, 679 22 

Šebrov - Kateřina o zaplacení smluvní pokuty ve výši 62.473,20 Kč s příslušenstvím spolu s 

návrhem na vydání platebního rozkazu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Výzva k jednání o úhradě dlužného nájemného a nabídka na odkup 
pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04515/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
28 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
výzvu k jednání o úhradě dlužného nájemného a nabídku na odkup části pozemků v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava,  doručenou  na Magistrát města Ostravy dne 28. 6. 2016, dle 

přílohy  č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se zněním odpovědi žadatelce v části týkající se výzvy k jednání o úhradě dlužného 

nájemného, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o odmítnutí nabídky na odkup části pozemků parc. č. 486/1, 487/1, 487/2, 488, 

489/1, 489/2, 489/3, 490/1, 490/3, 490/4, 490/5, 491/3, 492/1, 493/1, 493/2, 493/3, 494/1, 

495/1, 495/2, 495/3, 495/4, 495/7, 496/3 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, zapsaných 

u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, na listu 

vlastnictví č. 1598, které jsou ve vlastnictví žadatelky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města dne 14. 9. 2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 91 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu a prominutí příslušenství 
dluhu se společností SAFETY PRO s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04516/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

 

 

  



Statutární město Ostrava 
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1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o úhradě dluhu a prominutí příslušenství dluhu se společností SAFETY 

PRO s.r.o., IČO: 28571690, se sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s prominutím dluhu vůči společnosti SAFETY PRO s.r.o., IČ: 28571690, sídlem Přerovská 

434/60, Holice, 779 00, Olomouc (úroků z prodlení) ve výši 0,015% denně z částky 435.600 

Kč od 15.7.2013 do zaplacení, když povinnost uhradit specifikovaný dluh plyne statutárnímu 

městu Ostrava z rozsudku Okresního soudu v Ostravě č. j. 118 C 12/2014 - 85 ze dne 

20.5.2016 

  

 
RM_M 126 
Návrh na rozšíření žaloby proti žalovanému AMÁDEUS REAL, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04517/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
rozšířit žalobu proti žalovanému AMÁDEUS REAL, a.s., IČO: 272 41 131 se sídlem: Praha 1, 

Dlouhá 13, PSČ 116 78 vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod. sp. zn. 27C 204/2013 o 

částku 18.714.003.80 Kč s příslušenstvím, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 135 
Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 04518/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 02473/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

úpravou 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

schválit úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

úpravou 

  

3) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 142 
Návrh programu 19. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 14. září 2016 
  
Usnesení číslo: 04519/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 19. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 14. září 

2016 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 60 
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 2016 
  
Usnesení číslo: 04520/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 02500/16 
k usnesení č. 03348/RM1418/50 
k usnesení č. 0971/ZM1418/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu projektů 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 40/177  

a) Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová 

b) Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov 

c) Rozvojové zóny Hrušov 

d) Vědecko-technologického parku 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 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2017 

 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 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 86 
Objednávka na zajištění služeb v souvislosti s posuzováním vlivů 
koncepce na životní prostředí pro Strategický plán rozvoje statutárního 
města Ostravy na léta 2017 - 2023 
  
Usnesení číslo: 04521/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření objednávky na zajištění služeb v souvislosti s posuzování vlivů koncepce na životní 

prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů pro Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 

mezi statutárním městem Ostrava a společností 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RADDIT consulting s.r.o. 

se sídlem Fojtská 574, 739 24 Krmelín, IČO: 27811221 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zabezpečit všechny úkony spojení s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 104 
Dodatek č.2 ke smlouvě č. 538 o poskytnutí investiční dotace z 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na výstavbu nájemních bytů v obci 
pro akci “300 bytových jednotek Ostrava Jih II/1, bl. 2107 D-F” 
  
Usnesení číslo: 04522/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 02459/16 
k usnesení č. 03989/RM1418/60 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením “Dodatku č.2 ke smlouvě č.538 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu 

na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 23.7.1998” mezi Statutárním městem Ostrava 

a Ministerstvem pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČ 

66002222  na financování projektu “300 bytových jednotek Ostrava Jih II/1, bl. 2107 D-F” dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o uzavření “Dodatku č.2 ke smlouvě č.538 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu 

na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 23.7.1998” mezi Statutárním městem Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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a Ministerstvem pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČ 

66002222 na financování projektu “300 bytových jednotek Ostrava Jih II/1, bl. 2107 D-F” dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu. 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi,  MBA předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh 

dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Zpráva auditora k projektu MFB III, IV VTPO”, poř. č. 
105/2016 
  
Usnesení číslo: 04523/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na ověření příjmů, provozních 

nákladů a skutečně proplacené dotace na investiční výdaje, na vypracování zpráv auditora a 

kvalifikovaného odhadu projektu „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického 

parku Ostrava“ v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

TOP AUDITING, s.r.o. 

Sídlo: Koliště 1965/13a, 602 00 Brno 

IČO: 45477639 

za cenu nejvýše přípustnou 270.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Realizace expozice veletrhu SMO na veletrhu EXPO 
REAL 2016”, poř. č. 122/2016 
  
Usnesení číslo: 04524/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci veletržního stánku a 

souvisejících činností na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí a realit EXPO REAL 

2016, konajícího se ve dnech 4. - 6. října 2016 v Mnichově v Německu, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

DYNAMIC GROUP, spol. s r.o. 

se sídlem: Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha - Strašnice 

IČO: 46969373 

za cenu nejvýše přípustnou 998.960,- Kč bez DPH. 

  

 
RM_M 139 
Založení spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.- návrh členů dozorčí 
rady spolku, schválení zápisu o ustavující schůzi, souhlas s uzavřením 
smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 04525/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) navrhuje 

  
na straně statutárního města Ostrava jako členy dozorčí rady spolku Řemeslný inkubátor 

Ostrava z.s. Rudolfa Ficka, člena ZM, Josefa Graňáka, člena ZM, a Ing. Martina Štěpánka, 

Ph.D., náměstka primátora,  

  

2) schvaluje 

  
na straně statutárního města Ostrava zápis o ustavující schůzi spolku Řemeslný inkubátor 

Ostrava z.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

3) souhlasí 

  
s uzavřením smlouvy o výpůjčce, která bude uzavřena mezi spolkem Řemeslný inkubátor 

Ostrava z.s. a spolkem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO: 751 25 285, se sídlem Ruská 

2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, že 

spolek Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. vznikne 
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4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA svolat ustavující schůzi spolku Řemeslný inkubátor 

Ostrava z.s. 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 18.10.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_MZP 1 
Informace o posunutí termínu odevzdání předběžné zprávy z forenzního 
auditu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. - další postup 
  
Usnesení číslo: 04526/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o okolnostech, v důsledku kterých došlo k posunutí termínu pro odevzdání 

předběžné zprávy z forenzního auditu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. ze strany 

společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o., dle důvodové zprávy 

  

2) souhlasí 

  
v souvislosti s bodem 1) tohoto usnesení, že společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. nevznikla 

povinnost zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti ze Smlouvy o dílo č. 

2379/2015/IAK/ZFUN ze dne 21.9.2015 

  

 
RM_MZP 3 
Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce “Tramvajové mosty ul. 
Plzeňská”, poř. č. 3/2016 
  
Usnesení číslo: 04527/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o způsobu vyřízení námitek proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 

označeného “Tramvajové mosty ul. Plzeňská” 
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RM_M 90 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Dětské 
centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 04528/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytné pohledávky právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 v celkové výši 10 154,- 

Kč. 

  

 
RM_M 77 
Zpráva z pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, a 
členů Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti rady města dle 
přiloženého seznamu do Brna a Rakouska (Vídeň) ve dnech 
27.–29.06.2016 
  
Usnesení číslo: 04529/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 04044/RM1418/61 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu z pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, a členů Komise sociální, 

zdravotní a pro rovné příležitosti rady města do Brna a Rakouska  (Vídeň)  ve dnech 

27.-29.06.2016  

  

 
RM_M 20 
Návrh na poskytnutí investičního a účelového neinvestičního příspěvku 
právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
v celkové výši 25.345.784,-- Kč 
  
Usnesení číslo: 04530/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního a účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 

728 80 Ostrava, v celkové výši 25.345.784,-- Kč, z toho investiční příspěvek ve výši 

24.595.784,-- Kč a účelový neinvestiční příspěvek ve výši 750.000,-- Kč, na realizaci akcí dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3513, pol. 5331, ORG 4241, ORJ 170                                             o  2.677 tis. Kč 

- na § 3513, pol. 5331, UZ 11, ORG 4241, ORJ 170                                 o     102 tis. Kč 

neinvestiční transfery krajům 

- na § 4351, pol. 5323, ORG 43, ORJ 180                                                 o     184 tis. Kč 

- na § 4377, pol. 5323, ORG 43, ORJ 180                                                 o  1.445 tis. Kč 

ostatní nespecifikované výdaje 

- na § 4351, pol. 5909, UZ 7303, ORJ 180                                                o  3.541 tis. Kč 

zvyšují 

splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací  

- na pol. 2451, ORG 43, ORJ 180                                                              o 17.397 tis. Kč 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
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- na § 3522, pol. 6351, ORG 4241, ORJ 170                                             o 24.596 tis. Kč 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3522, pol. 5331, UZ 2003, ORG 4241, ORJ 170                             o     750 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravy závazných ukazatelů právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku o 24.596 tis. Kč  

- snížení neinvestičního příspěvku o 2.029 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

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

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.09.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 89 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162 
  
Usnesení číslo: 04531/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

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

finančních darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.09.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 83 
Informace o zahájení realizace projektu s názvem “Realizace 
transformačního procesu organizace Čtyřlístek”, reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001977 a o Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č. OPZ/2.2/037/0001977 
  
Usnesení číslo: 04532/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 01402/RM1418/23 
k usnesení č. 02802/RM1418/41 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o: 

- zahájení realizace projektu s názvem “Realizace transformačního procesu organizace 

Čtyřlístek”, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001977, jehož nositelem a realizátorem je 

příspěvková organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava  

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/037/000197 vydaném Ministerstvem práce a 

sociálních věcí viz příloha č. 1 předloženého materiálu  

  

2) žádá 

  
ředitele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centra pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu uvedeného v bodě 1) tohoto 

usnesení dle podmínek přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol, T: 30.06.2019 

 ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvkové organizace 

  
 

RM_M 10 
Rozhodnutí o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro 
právnickou osobu Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 04533/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci “Programu na podporu zvýšení 

kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016” právnické 

osobě Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 

203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 70631841, v celkové výši 200 000,- Kč dle přílohy č. 1 a 

2 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 93 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v oblasti prevence kriminality č. 19 na 
zabezpečení projektu “Stop nudě na sídlišti 2016” s organizací Centrum 
volného času Směr, z.s. 
  
Usnesení číslo: 04534/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02402/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v 

oblasti prevence kriminality č. 19 na zabezpečení projektu “Stop nudě na sídlišti 2016” 

uzavřené s organizací Centrum volného času Směr, z.s., se sídlem Vaňkova 1012/50, 700 30 

Ostrava - Dubina, IČO 26579766, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 94 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací v oblastech 
sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04535/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace Diecézní charitě ostravsko-opavské, se 

sídlem Kratochvílova 931/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 66181127, ve výši 35 

tis. Kč na zabezpečení projektu „Putren Le Jakha – International Youth Conference on 

Antigypsyism“ a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

a 

o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace DANTER – reklama a potisk, s.r.o., se 

sídlem Muglinovská 175/111, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČO: 65141784, ve výši 50 tis. Kč 

na zabezpečení akce „V. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY  s mezinárodní účastí“ a o uzavření 

smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301                                                     o 35 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4379, pol. 5223                                                                     o 35 tis. Kč 
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- snižují 

ostatní neinvestiční výdaje v ORJ 180 

§ 4351 pol. 5909, ÚZ 7301                                                      o 50 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery podnikatelským subjektům v ORJ 170 

§ 3549, pol. 5213                                                                     o 50 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava – odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.09.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 95 
Návrh na poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace Armádě 
spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 
Praha, IČO: 40613411 
  
Usnesení číslo: 04536/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02342/16 
k usnesení č. 0477/ZM1418/6 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace Armádě spásy v České 

republice, z.s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha-Stodůlky, IČO: 40613411, ve výši 

544 tis. Kč na zabezpečení projektu “Příjezdová komunikace k Domovu Přístav - Zukalova, 

včetně zpevnění plochy pro parkování vozidel” a o uzavření smlouvy dle přílohy č.2 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit 
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rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í   

nedaňové příjmy 

           § 4349, pol. 2229, ÚZ 1355, ORJ 180              o           544 tis. Kč 

- z v y š u j í  

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180                        o            544 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 118 
Akceptace návrhů Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Zaměstnanost a přijetí dotace pro projekty “Posílení 
prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence 
kriminality a multidisciplinárního přístupu” a “Prevence ohrožení rodiny 
ve městě Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 04537/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 03645/RM1418/55 
k usnesení č. 03533/RM1418/53 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním návrhu Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaným poskytovatelem Česká republika - 

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

- č. OPZ/2.1./026/0002789 na realizaci projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě 

prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu, reg. č. 
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CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_026/0002789 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- č. OPZ/2.1./026/0003525 na realizaci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava, 

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

  
o přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ 2: Sociální 

začleňování a boj s chudobou, na realizaci projektů: 

- Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a 

multidisciplinárního přístupu, reg. č. CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_026/0002789 dle podmínek viz 

příloha č. 1 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

- Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525 dle 

podmínek viz příloha č. 2 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 134 
Informace o způsobu zajištění financování vybraných druhů služeb 
prostřednictvím individuálního projektu Moravskoslezského kraje v 
letech 2017-2019 a návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
  
Usnesení číslo: 04538/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02467/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města vzít na vědomí informace o plánovaném způsobu zajištění financování 

vybraných druhů sociálních služeb poskytovaných na území statutárního města Ostravy 

prostřednictvím individuálního projektu Moravskoslezského kraje s názvem “Podpora služeb 

sociální prevence 2” v letech 2017-2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

- o zapojení statutárního města Ostravy do individuálního projektu Moravskoslezského kraje 

dle stanovených podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s 

Moravskoslezským krajem, IČO 70890691, 28.října 117, 702 18 Ostrava dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 1 
Žádost VK Ostrava, s.r.o. o rozšíření podmínek použití dotace plynoucí 
z Veřejnoprávní smlouvy č. 0553/2016/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 04539/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
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k materiálu č. BJ1418 02503/16 
k usnesení č. 0932/ZM1418/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o rozšíření podmínek použití poskytnutých peněžních prostředků “VK Ostrava, 
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s.r.o.”, se sídlem Hrušovská 2953/15, 729 30  Ostrava, IČO: 25860542 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 0553/2016/ŠaS dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

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

14.9.2016. 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 130 
Návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje 
bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních 
školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 
  
Usnesení číslo: 04540/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 02273/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) vyhradit si rozhodnutí ve věci schválení Programu na podporu rozvoje bilingvní a 

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

rok 2017 a 1. pol. roku 2018 

b) vyhradit si rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje 

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

území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018  dle 

Přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a 

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

rok 2017 a 1. pol. roku 2018 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit zapracování částky ve výši 11 640 tis. Kč na bilingvní a cizojazyčnou výuku v 

rozdělení na: 

částku 7 760 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2017 

částku 3 880 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2018 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

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

14.09.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti a smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebností s fyzickými a právnickými osobami 
  
Usnesení číslo: 04541/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování a údržby splaškové a dešťové kanalizační přípojky k pozemku: 

p. p. č. 885 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, s oprávněnými: 

Manželé 

XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXá, 

oba bydliště XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvka, 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

  

 

 

 

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby vodovodu DN 80 k pozemku: 

p. p. č. 344/14 – zahrada 

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

Manželé 

XXXXX XXXXař a XXXXXXXX XXXXXXXXá, 

oba bydliště XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXnov, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby kanalizační stoky DN 300 a nadzemního hydrantu včetně vodovodní 

přípojky k hydrantu k pozemku: 

parc. č. 715/201 – ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, s vlastníky: 

XXXXXX XXXXvá, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce, 

podíl ve výši 3/4, 

Ing. XXXXXXX XXXXXXXová, 

bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXeh 

podíl ve výši 1/4, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 
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na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – 

zřízení, provozování a údržby vodovodních řadů a o právu provést stavbu k pozemkům: 

- parc. č. 2223/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

- p. p. č. 146/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

Asental Land, s.r.o. 

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00 

IČO 277 69 143 

a 

s investorem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971 

IČO 451 93 673, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – 

zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 500 k pozemkům: 

p. p. č. 110/4 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 110/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 110/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 110/19 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

všechny v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s vlastníkem: 

Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  

IČO 253 96 544, 
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dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – 

zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 500 k pozemkům: 

parc. č. 2190/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2190/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2190/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2192/6 – orná půda, 

všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s vlastníkem: 

BM LAND ČESKO, s.r.o. 

se sídlem Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4 

IČO 043 35 686, 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – 

zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 500 k pozemkům: 

parc. č. 2103/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2190/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s vlastníkem: 

InterAuto Doležal, a.s. 

se sídlem Hornopolní 3182/56, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 25833154, 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí a zpevněné plochy do 
částí pozemků v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, návrh na uzavření 
nájemní smlouvy a budoucí služebnosti s fyzickou osobou a návrh na 
uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 

(zn.předkl.) 
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Usnesení číslo: 04542/RM1418/66 
  
 

 

 

 

 

Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení trakčních kabelů do části pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 297/27 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 619 74 757 

v rámci stavby “Výstavba trakčních kabelů DPO v křižovatce ulic Kolejní x Poděbradova” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a udržování podzemního kabelového vedení trakčních kabelů k částem 

pozemků  ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 297/27 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 619 74 757 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 
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na straně vypůjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, a to: 

- parc.č. 3577/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 8,50 m2 

- parc.č. 297/27, ost. plocha - dráha o výměře 1 m2 

oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Poděbradova x ul. Kolejní) 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 619 74 757 

za účelem vybudování trasy trakčních kabelů v rámci realizace stavby “Výstavba trakčních 

kabelů DPO v křižovatce ulic Kolejní a Poděbradova”, bezúplatně, na dobu určitou ode dne 

účinnosti této smlouvy a do dne, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti 

kabelové trasy trakčních kabelů v předmětu výpůjčky, ve prospěch vypůjčitele jako 

oprávněného, nejdéle však do 31. 12. 2017, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

4) souhlasí 

  
- s umístěním vodovodní přípojky do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

parc. č. 567/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 806/11 - orná půda a parc. č. 

806/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

- s umístěním STL plynovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy parc. č. 806/11 - orná půda v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

- užívání části pozemku pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 806/11 - 

orná půda v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 806/22 v 

k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, pro: 

XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Autoopravna ul. Prodloužená, parcela č. 806/22 k.ú. Nová Bělá” 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

 - zřízení, provozování a udržby vodovodní přípojky  v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy parc. č. 567/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 806/11 - orná půda a 

parc. č. 806/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

- zřízení, provozování a udržby STL plynovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy parc. č. 806/11 - orná půda v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

- užívání části pozemku pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 806/11 - 

orná půda v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 806/22 v 

k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 806/11, orná půda o celkové výměře 144,50 m2, a to část označená v 

katastrální mapě jako “A” o výměře 51 m2, část označená v katastrální mapě jako “B” o 

výměře 1 m2 a část označená v katastrální mapě jako “C” o výměře 92,50 m2 

- část pozemku parc.č. 567/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 5,46 m2 

- část pozemku parc.č. 806/12, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2,76 m2 

vše v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

s 

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování zpevněné plochy pro příjezd a přístup k pozemku parc.č. 806/22, a dále 

vybudování vodovodní a plynovodní přípojky na předmětu nájmu v rámci realizace stavby 

“Autoopravna ul. Prodloužená, parc.č. 806/22 k.ú. Nová Bělá”, za nájemné ve výši 90,- 

Kč/m2/rok, tj. 13.745,- Kč/ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy a do dne, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti vodovodní a plynovodní přípojky a 

služebnosti pro přístup a příjezd k pozemku parc.č. 806/22 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava ve 

prospěch nájemce jako oprávněného, nejpozději však do 31. 12. 2017, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., jako budoucím 
oprávněným a fyzickou osobou jako investorem a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy k části pozemku v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava s 
fyzickou osobou. 
  
Usnesení číslo: 04543/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním STL plynovodu do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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p.p.č. 479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Výstavba STL plynovodu a 3 ks STL plynovodních přípojek, ul. Dostálova” 

  

2) rozhodla 

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

provozování STL plynovodu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 

IČO: 272 95 567 

a 

XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p.p.č. 479/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 

5,17 m2 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Dostálova) 

s 

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

za účelem vybudování STL plynovodu v rámci realizace stavby “Výstavba STL plynovodu a 3 

ks STL přípojek, ul. Dostálova”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 465,30 Kč/ročně, na 

dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy a skončí dnem, který předchází dni nabytí 

vlastnického práva společností RWE GasNet, s.r.o. k STL plynovodu, nejpozději však 31. 12. 
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2017, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 34 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností 
BS-spoj s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04544/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

města Ostravy: 

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

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro: 

BS-spoj s.r.o. 

se sídlem Olivova 2090/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 25889320 

v rámci stavby “Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt na ul. Olivova 2090/6, Ostrava - 

Mariánské Hory” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky a plynovodní přípojky k části pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

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

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

BS-spoj s.r.o. 

se sídlem Olivova 2090/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
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IČO: 25889320 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 

 

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku o celkové výměře 18,88 m2, a to část označená 

v katastrální mapě jako “A” o výměře 11,08 m2 a část označená v katastrální mapě jako “B” o 

výměře 7,80 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Emilla Filly) 

se společností 

BS - spoj s.r.o. 

se sídlem Olivova 2090/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 25889320 

za účelem vybudování plynovodní a vodovodní přípojky v předmětu nájmu v rámci realizace 

stavby “Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt Olivova 2090/6, Ostrava - Mariánské 

Hory”, za nájemné ve výši 110,- kč/m2/rok, tj. 2.076,80 Kč/ročně, na dobu určitou ode dne 

účinnosti smlouvy a do dne, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti 

plynovodní a vodovodní přípojky, nejpozději však 31. 12. 2017, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

 

  

 
RM_M 35 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní 
podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s., 
  
Usnesení číslo: 04545/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 

zřízení služebnosti Bezpečnostního prvku Odplyňovacího vrtu “HD 36” a pěšího 

přístupu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 389/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, s: 

I. oprávněným 
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ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

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 níže uvedeného pozemku zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 

zřízení služebnosti Bezpečnostního prvku Odplyňovacího vrtu “HD 37” a pěšího 

přístupu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 389/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, s: 

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 
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a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

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 

  

3) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 

zřízení služebnosti Bezpečnostního prvku Odplyňovacího vrtu “Boční chodba Jaklovecké 

štoly” k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1549/9 - lesní pozemek, 

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

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 
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GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, 
obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04546/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02369/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat 

- pozemek parc. č. 1159 v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlatnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Poruba 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města, 

rozhodnout o záměru  města prodat  

- část pozemku parc. č. 2393/47 o výměře 345 m2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 2827-173/2015 ze dne 13.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 

2393/52 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava  

a 

- část pozemku parc. č. 2393/47 o výměře 360 m2, v k. ú. Poruba-sever,obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 2827-173/2015 ze dne 13.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 

2393/53 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava   

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 37 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04547/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 
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provozování podzemního vedení NN 0,4 kV k částem pozemků: 

parc.č. 5596/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 5596/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 5596/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 5596/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 5603 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 5604 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 5605 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 5606 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 5609/2 - ostatní plocha, silnice, 

parc.č. 5609/3 - ostatní plocha, silnice 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování sloupu vedení VN 22 kV k části pozemku: 

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

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá a v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat část 
pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ 
  
Usnesení číslo: 04548/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02370/16 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 1226/35  - orná půda o 

výměře 1000 m2 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřeného městskému obvodu Nová Bělá, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 

č. 1/1  předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 608/2 - ost. plocha, jiná plocha o 

výměře 550 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 

3/1 předloženého materiálu  

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 460/1 o výměře 158 m2 v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému 

obvodu Vítkovice, která je dle   geometrického plánu č. 1980-252/2016  vyhotoveného pro 

k.ú. Zábřeh-VŽ, označena jako pozemek p.p.č. 460/68 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

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

zrušit       

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 39 
Návrh na záměr města neprodat části pozemku parc.č. 3/1 v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04549/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 72/177  

  
k materiálu č. BJ1418 02466/16 
  
Rada města 

 
 
 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

- část pozemku parc. č. 3/1 o výměře 1118 m2  v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického 

plánu č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 dále označena jako pozemek parc. č.  3/1 v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
  

zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

- část pozemku parc. č. 3/1 o výměře 834 m2  v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického 

plánu č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015  označena jako pozemek parc. č.  3/8 v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 40 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04550/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 02477/16 
  
Rada města 

 
 
 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to: 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a 

Bartovice 

- parc.č. 362 

- parc.č. 363 

- parc.č. 388/1 

- parc.č. 388/2 

- parc.č. 1882 

- parc.č. 1883 

- parc.č. 1962/1 

- parc.č. 1962/2 

za pozemky ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 

2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

- parc.č. 790/1 

- parc.č. 1056/1 

- parc.č. 1056/2 

- parc.č. 1056/3 

- parc.č. 1056/4 

- parc.č. 1056/5 

- parc.č. 1104/1 

- parc.č. 1104/4 

- parc.č. 2076/3 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 41 
Návrh na projednání žádosti Družstva lékařů Diagnostického centra a 
návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04551/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
neakceptovat požadavek Družstva lékařů Diagnostického centra, se sídlem: Sokolská třída 49, 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25374273, na změnu “Smlouvy o nájmu” arch. č. 

02355/1998/MJ ze dne 30. 9. 1998, ve znění dodatků č. 1-9, a to v rozsahu navrhovaných změn 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 892/5, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí 

je budova čp. 1925, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to prostory v: 

1. podzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 3 předloženého materiálu  

1. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 4 předloženého materiálu 

2. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 5 předloženého materiálu 

3. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 6 předloženého materiálu 

4. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 7 předloženého materiálu  

s tím, že předmětem nájmu budou uvedené prostory, popř. jednotlivě, přičemž město si v 

závislosti na výhodnosti nabídek vyhrazuje právo pronajmout i více uvedených prostor nebo 

všechny tyto prostory i jen jednomu zájemci. Dále si město vyhrazuje právo tento záměr nájmu 

kteréhokoliv z těchto prostor (a tedy i vícero těchto prostor nebo i všech uvedených prostor) 

kdykoliv zrušit. 

  

 
RM_M 42 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
části pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, návrh na uzavření nájemní 
smlouvy k bytu na ul. Horní č. 3031/98, Ostrava-Bělský Les 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 04552/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.p.č. 906/1, orná 

půda, zemědělský půdní fond,  výměra 3.667 m2, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s 

nájemcem 

Ferdinandem Gadlinou, IČO: 12091332, sídlo Guty 249, 739 55 Třinec, 

- na dobu určitou od 15.09.2016 do 30.11.2016 

- za nájemné 9,-Kč /m2/rok, to je 6.962,-Kč za dobu pronájmu 

- účel užívání - transport vytěženého dřeva z lesního pozemku 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 3550/5, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 33 m2 , k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s 

nájemcem 

Žanetou Pospíšilovou, IČO: 73784346, sídlo Javorová 207, 742 83 Zbyslavice, 

- na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.10.2016, 

- za měsíční nájemné 264,-Kč, 

- k umístění a provozování letní zahrádky, 

dle přílohy č.5 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem jednotky č. XXXXXXX, 

způsob využití byt, zapsané Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním 

pracovištěm Ostrava, na listu vlastnictví č. 198, v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava (dále 

jen “byt“), která se nachází v budově č.p. 3031, ul. Horní č.or. 98, Ostrava-Bělský Les, 

postavené na pozemku parc.č. 287/2, zastavěná plocha a nádvoří (budova i pozemek jsou 

zapsány Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, na 

listu vlastnictví č. 148, v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava), s nájemcem 
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XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

- na dobu neurčitou od 01.09.2016, 

- za měsíční nájemné  843,-Kč, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh na uzavření nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 04553/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 2965/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, a to části B o výměře 218,55 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s LXM Group a. s., se sídlem Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO 258 49 

832 

za účelem vybudování zpevněné plochy pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1503/43 v k. 

ú. Poruba-sever, obec Ostrava v rámci stavby “Bytová výstavba Ostrava - Poruba - I. etapa, SO 

201 komunikace vozidlová, SO 211 komunikace pěší” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 19.669,50 Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne, který předchází dni právních 

účinků zápisu služebnosti zpevněné plochy pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1503/43 v 

k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, nejpozději však 31.12.2017 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 3550/3 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 26 m2 a části B o výměře 33 m2 v k. ú. 
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Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Jindrich Plaza Development, s. r. o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 276 58 899 

za účelem vybudování přeložky jednotné kanalizace v rámci stavby “Rekonstrukce JINDŘICH 

CENTER” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 5.310,- Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy, do dne předání předmětu nájmu po 

vybudování přeložky na základě písemného protokolu, nejpozději však 31.12.2018 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh na svěření pozemku parc.č. 71/3 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04554/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02205/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 71/3 ostatní  plocha, jiná plocha v k. ú. Dubina 

u Ostravy, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc.č. 71/3 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dubina u Ostravy, obec 

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

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

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 45 
Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č.3 ke zřizovací 
listině právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské 
Hory, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04555/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02373/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Domov pro seniory 

Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 

Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70631824, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, kterým se 

příspěvkové organizaci předává k hospodaření  majetek statutárního města Ostravy, a to: 

- dlouhodobý hmotný majetek (samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých 

věcí) v celkové pořizovací    ceně 2 279 497,80 Kč 

- dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 1 376 836,16 Kč 

- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 - 3 000,- Kč v celkové pořizovací ceně 165 

665,94 Kč, 

tj. celkem v pořizovací ceně 3 821 999,90 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnícké osoby Domov pro seniory 

Iris, Ostrava - Mariánské Hory, príspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu  

  

3) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině ze dne 

21.5.2014 právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková 

organizace, dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání protokolu o účetním předání a převzetí majetku dle bodu 1) tohoto usnesení za 

podmínky, že zastupitelstvo města schválí dodatek č. 3 dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 31.10.2016 

 vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí 

  
 

RM_M 46 
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 1004/ZM1418/15 ze 
dne 23.3.2016 v bodě 4), návrh na záměr města prodat trafostanici OS 
9451 Svinov Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na 
záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04556/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02376/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o zrušení části usnesení č. 1004/ZM1418/15 - bod 4) ze dne 23.3.2016  

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o záměru města prodat: 

- trafostanici OS 9451 Svinov vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, 

na pozemku cizího vlastníka 

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

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat: 

- část pozemku parc.č. 3241/1 o výměře 118 m2 v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Martinov, dle  návrhu 

rozdělení pozemku parc.č. 3241/1 ze dne 1.3.2016 

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

 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 47 
Návrh na zmocnění společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. na 
odstranění části veřejné jednotné kanalizace ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04557/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně zmocnitele o uzavření “Dohody o plné moci” dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

s žadatelem - zmocněncem 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem  Poděbradova 494/2 , Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 619 74 757 

k zastupování zmocnitele, aby v rámci realizace stavby “ Rekonstrukce nástupišť Prostorná” 

jeho jménem: 

1) učinil podání u příslušného stavebního úřadu o vydání rozhodnutí o povolení 

odstranění  stavby části jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci stavby 

„Rekonstrukce nástupišť Prostorná“, a to odstranění části veřejné jednotné kanalizace DN 400 

délky cca 79 m, včetně 3 ks kanalizačních šachet, DN 600  délky cca 37,5 m, včetně 5 ks 

kanalizačních šachet, DN 800 délky cca 6,0 m, DN 1000 délky cca 5 m, včetně 3 ks 

kanalizačních šachet,  která je uložena  dle přílohy č. 1A, č. 1B předloženého materiálu v 

pozemcích  p.p.č. 751/1, p.p.č.  751/11, p.p.č. 751/9, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

2) ve správním řízení ve věci uvedené v odst. 1) tohoto článku jednal a činil veškerá nezbytná 

právní jednání, včetně přijímání všech písemností a případné podání opravného prostředku, 

3) provedl následně na vlastní náklady odstranění stavby části jednotné kanalizace pro veřejnou 

potřebu v rámci stavby „Rekonstrukce nástupišť Prostorná“, a to odstranění části  jednotné 

kanalizace DN 400 délky cca 79  m včetně 3 ks kanalizačních šachet,  DN 600 délky cca 37,5 

m včetně 5 ks kanalizačních šachet, DN 800 délky cca 6 m a DN 1000 délky cca 5 m včetně 3 

ks kanalizačních šachet, která je uložena  v pozemcích p.p.č. 751/1, p.p.č.  751/11, p.p.č. 751/9 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně demontování povrchových znaků a uvedení 

pozemků do původního stavu, a to v rozsahu schválené projektové dokumentace, za dodržení 

podmínek příslušeného pravomocného rozhodnutí o povolení odstranění stavby a za dodržení 

podmínek stanovených správcem veřejné jednotné kanalizace  společností Ostravské vodárny 

a kanalizace, a.s. 

 

  

 
RM_M 48 
Návrh na záměr města darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 04558/RM1418/66 
  
k materiálu č. BJ1418 02396/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 3589/45 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

a 

- pozemek parc. č. 3589/50 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

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

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout přijmout darem pozemek parc. č. 3589/54 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

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

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

a zahájit jednání, týkající se uzavření příslušné darovací smlouvy 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o záměru města darovat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 1095/51 

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

a 

- pozemek p.p.č. 1095/52 

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

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

 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

přijmout darem pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- p.p.č. 1095/45 

- p.p.č. 1095/46 

- p.p.č. 1095/47 

- p.p.č. 1095/48 

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

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

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

a zahájit jednání, týkající se uzavření příslušné darovací smlouvy 

 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 49 
Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření MOb Slezská Ostrava a 
návrh neprodat pozemek v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04559/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02468/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na odejmutí níže uvedených nemovitých věcí ze svěření městského obvodu Slezská 

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

zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a to: 

pozemek parc.č. 188 

pozemek parc.č. 193/1 

pozemek parc.č. 193/2 

pozemek parc.č. 302/3 

pozemek parc.č. 1894 

pozemek parc.č. 1898 

pozemek parc.č. 1908 

pozemek parc.č. 1909 

pozemek parc.č. 1910 

pozemek parc.č. 1911 

pozemek parc.č. 1912 

pozemek parc.č. 1913/1 

pozemek parc.č. 1913/2 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 5596/2 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 50 
Návrh na souhlas s prohlášením formou notářského zápisu k 
nemovitým věcem v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04560/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02474/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s prohlášením formou notářského zápisu, že statutární město Ostrava je vlastníkem 

nemovitých věcí, a to 

Pozemku parc. č.  822/19 – orná půda o výměře 498 m2 

místní komunikace III/8c na pozemku parc . č. 822/19 

pozemku parc. č.  822/20 – orná půda o výměře 508 m2 

místní komunikace III/8c na pozemku parc . č. 822/20 

pozemku parc. č.  822/21 – orná půda o výměře 474 m2 

místní komunikace III/8c na pozemku parc . č. 822/21 

pozemku parc. č.  822/22 – orná půda o výměře 367 m2 

místní komunikace III/8c na pozemku parc . č. 822/22 

pozemku parc. č.  822/23 – orná půda o výměře 325 m2 

vše v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí 

  
 

RM_M 51 
Návrh na svěření nemovitých věcí městskému obvodu Ostrava-Jih a 
návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky a městskému obvodu Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 04561/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02460/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

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

a)  pozemek p.č.st. 1466/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1639, obč. 

vyb. 

    a pozemek p.p.č. 411/2 - ostatní plocha, zeleň,  v k.ú. Hrabůvka , obec Ostrava, (Tlapákova 

1639/17A) 

b)  pozemek p.p.č. 287/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava 

     (V Zálomu 1) 

  

  

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

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

a)  pozemek p.č.st. 1466/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1639, obč. 

vyb. 

    a pozemek p.p.č. 411/2 - ostatní plocha, zeleň,  v k.ú. Hrabůvka , obec Ostrava, (Tlapákova 

1639/17A) 

b)  pozemek p.p.č. 287/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava  

     (V Zálomu 1) 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o odejmutí 

a) částí pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 2061-26/2015 pro k.ú. Mariánské 

Hory, a to: 

    části pozemku p.p.č. 248/3 o výměře 114 m2, nově označené jako p.p.č. 248/10 - ost. pl., 

jiná pl. 

    části pozemku p.p.č. 248/3 o výměře 28 m2, nově označené jako p.č.st. 3479 - zastavěná pl. 

    části pozemku p.p.č. 248/5 o výměře 70 m2, nově označené jako p.p.č. 248/11 - ost. pl., jiná 

pl. 

    vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

    městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

b) pozemků: 

    p.p.č. 455/3   - ostatní plocha, jiná plocha 

    p.p.č. 460/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

    p.p.č. 460/14 - ostatní plocha, zeleň 

    p.p.č. 460/15 - ostatní plocha, zeleň 

    p.p.č. 460/27 - ostatní plocha, zeleň 

    p.p.č. 1626    - ostatní plocha, jiná plocha 

    p.p.č. 438/6   - ostatní pocha, ostatní komunikace 

    p.p.č. 739/40 - ostatní plocha, jiná plocha 

    p.p.č. 439/41 - ostatní plocha, jiná plocha 

    p.p.č. 439/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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    p.p.č. 440/4   - ostatní plocha, ostatní komunikace 

    p.p.č. 1022/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

    městskému obvodu Vítkovice za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu vydá s 

odejmutím souhlasné stanovisko  

    

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

znění pozdějších předpisů 
 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 54 
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro městský obvod Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 04562/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s realizací stavby “Přerozdělení uličního prostoru ul. Podhájí” na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřených městskému obvodu, dle situačního snímku, který je 

přílohou č. 1 předloženého materiálu, a to: 

p.p.č. 1392/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

p.p.č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

parc.č. 170 - ostatní plocha, jiná plocha 

parc.č. 284 - ostatní plocha, jiná plocha 

parc.č. 285 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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parc.č. 1682/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3818/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3818/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

pro žadatele: městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 300 Ostrava - Hrabůvka 

pro územní a stavební řízení 

 

  

 
RM_M 55 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků ve 
vlastnictví SMO a návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o 
zřízení věcných břemen s RWE GasNet, s.r.o., jako budoucím 
oprávněným a Povodí Odry, státní podnik a Moravskoslezským krajem, 
jako investory 
  
Usnesení číslo: 04563/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním STL plynovodu PE dn160 do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 3410 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, pro investora: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 708 90 021 

v rámci stavby “Sanace LB hráze na Odře, km 18,992 - 19, 630 - přeložka STL plynovodu PE 

dn160” 

 

  

2) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
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na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení a 

provozování STL plynovodu dn160 k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3410 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 

IČO 272 95 567 

a 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 708 90 021, jako investorem 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním NTL plynovodu do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1102 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1103 - zahrada, 

parc. č. 1105 - zahrada, 

parc. č. 1715/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3155/8 - zahrada, 

parc. č. 1716 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, pro investora: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO 708 90 692 

v rámci stavby “Silnice II/478 Ostrava - Prodloužená ulice Mostní I. Etapa, SO 521 přeložka 

plynovodu” 

 

  



Statutární město Ostrava 
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4) rozhodla 

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

provozování NTL plynovodu  k čátem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1102 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1103 - zahrada, 

parc. č. 1105 - zahrada, 

parc. č. 1715/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3155/8 - zahrada, 

parc. č. 1716 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 

IČO 272 95 567 

a 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO 708 90 692, jako investorem 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 56 
Návrh na souhlasy s umístěním vedení NN a VN a uzavření smluv o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dodatku č. 1 ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04564/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v pozemcích: 

p.p.č. 460/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p.p.č. 1639 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1642 - ostatní plocha, jiná plocha 
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v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava 460/1 SMO, NNk” 

 

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV k částem pozemků: 

p.p.č. 460/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p.p.č. 1639 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1642 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v pozemku: 

p.p.č. 495/1 - ostatní plocha, silnice 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava 399/41, Švéda, příp. NNk” 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 
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provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV k části pozemku: 

p.p.č. 495/1 - ostatní plocha, silnice 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním nadzemního vedení VN 22 kV na pozemku: 

parc.č. 1958/19 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava Petřkovice, přeložka VN 184 JTA” 

  

6) rozhodla 

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

provozování nadzemního vedení VN 22 kV k části pozemku: 

parc.č. 1958/19 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.9 předloženého materiálu 

  

7) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení VN v pozemku: 
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parc.č. 2217/7 - ostatní plocha, dráha 

v k.ú. Hlučín, obec Hlučín, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Hlučín, Silo, rVN, DTS” 

  

8) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení VN k části pozemku: 

parc.č. 2217/7 - ostatní plocha, dráha 

v k.ú. Hlučín, obec Hlučín, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

  

podle přílohy č.12 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

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

břemene-služebnosti evid.č. 2499/2014/MJ ze dne 24.10.2014, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Suderova, SEP system, NNk/Ostrava, Suderova, Marius Pedersen, 

NNk” 

podle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 57 
Návrh na výkup nemovitých a movitých věcí, na koupi jednotné 
kanalizace a vodovodních řadů, zřízení služebností v k.ú. Radvanice, 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 95/177  

obec Ostrava, uzavření kupních smluv se spol. Caterpillar Global 
Mining Czech Republic, a.s. a uzavření smluv o zřízení služebnosti s 
vlastníky pozemků 
  
Usnesení číslo: 04565/RM1418/66 
  
k materiálu č. BJ1418 02380/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o koupi nemovitých a movitých věcí: 

- pozemku parc.č. 2148/3 zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba bez čp/če, budova přečerpávací stanice, elektroinstalace, měřící 

zařízení odpadních vod 

- pozemku parc.č. 2167/74 zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba bez čp/če, budova vodojemu a tlakové stanice, čerpadla v budově 

vodojemu, 

vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

od společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. se sídlem Lihovarská 1378/11, 

Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 47672617  

za celkovou kupní cenu 7,-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou 

č. 2 předloženého materiálu, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.2 předloženého materiálu  

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvo města rozhodnout 

o koupi inženýrských sítí všechny v k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 3 A, č. 3 B, č. 3 

C, č. 3 D předloženého materiálu, a to: 

jednotné kanalizace DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 700, DN 800, 

DN 1000, DN 1100 v celkové délce 3 228,18 m,  která  je uložena v pozemcích:  

- parc. č. 2167/19 -  ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 2167/80 -  ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 2182/9  -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 2167/91  - zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 2167/64 -  zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 2167/75 - zastavěná plocha a nádvoří, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 96/177  

- parc. č. 2148/10 -  ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 2167/88 -  ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 3216/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 2167/87 -  ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 2167/89 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 2352 - ostatní plocha, neplodná půda, 

- parc. č. 2148/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 2148/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 2182/6 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 2182/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 2167/100 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 2167/101 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 2182/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 2147 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 2148/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 3216/1 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3216/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 3216/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

  

a 

vodovodních řadů DN 150, DN 100, DN 80 v celkové délce 1 446,65 m, které jsou uloženy 

v pozemcích: 

-  parc. č. 2167/19  -  ostatní plocha, manipulační plocha, 

-  parc. č. 2167/67 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba, 

-  parc. č. 2167/80  -  ostatní plocha, manipulační plocha, 

-  parc. č. 2182/9    -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

-  parc. č. 2182/14  -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

-  parc. č. 2167/64 - zastavěná plocha a nádvoří, 

-  parc. č. 2167/75 - zastavěná plocha a nádvoří, 

-  parc. č. 2167/100 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

-  parc. č. 2182/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 4  předloženého materiálu 

s 

žadatelem – prodávajícím 

Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. 

se sídlem Lihovarská 1378/11, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO: 476 72 617, 
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za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 2,- Kč vč. DPH, z toho: 

- jednotná kanalizace za kupní cenu  ve výši 1,- Kč vč. DPH 

- vodovodní řady za kupní cenu ve výši 1,- Kč vč. DPH 

Stavební objekty byly vybudovány v rámci stavby “Inženýrské sítě v Ostravě - Radvanicích”. 

  

3) rozhodla 

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

kanalizace jednotné a vodovodního řadu v částech pozemků: 

parc. č. 2167/19 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 2167/67 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, výroba, 

parc. č. 2167/80 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 2182/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2182/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s vlastníkem: 

RK2 REAL, s.r.o. 

se sídlem Kališní 148/12, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 

IČO 052 41 022, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že se výše uvedená společnost stane vlastníkem uvedených pozemků a za 

podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné a vodovodnímu řadu 

na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  

4) rozhodla 

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

kanalizace jednotné a vodovodního řadu v částech pozemků: 

parc. č. 2167/100 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 2167/101 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2182/6 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 2182/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2182/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s vlastníkem: 

Zeppelin CZ s.r.o. 

se sídlem Modletice, Lipová 72, okres Praha-východ, PSČ 25170 
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IČO 186 27 226, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné a vodovodnímu 

řadu na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  

5) rozhodla 

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

kanalizace jednotné a vodovodního řadu v částech pozemků: 

parc. č. 2167/64 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Radvanice, č.p. 1443, 

adminis., 

parc. č. 2167/75 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

oba v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s vlastníkem: 

 

PMB - ZOS s.r.o. 

se sídlem Krištofova 1443/27, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO 259 11 708, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné a vodovodnímu 

řadu na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  

6) rozhodla 

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

kanalizace jednotné v částech pozemků: 

parc. č. 2167/87 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 2167/89 – ostatní plocha, jiná plocha, 

oba v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s vlastníkem: 

ALT X DISTRIBUTION a.s. 

se sídlem Praha 9 – Kyje, Lednická 17, PSČ 19800 

IČO 247 90 842, 
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dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  

7) rozhodla 

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

kanalizace jednotné v částech pozemků: 

parc. č. 2148/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2148/4 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

oba v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s vlastníkem: 

OKD, HBZS, a.s. 

se sídlem Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO 476 76 019, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  

8) rozhodla 

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

kanalizace jednotné v části pozemku: 

parc. č. 2167/91 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s vlastníkem: 

Hansen Electric, spol. s r.o. 

se sídlem Těšínská 2977/79C, Předměstí, 746 01 Opava, 

IČO 479 73 862, 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné na statutární město 
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Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  

9) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 58 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy za nemovité věci ve vlastnictví Dopravního podniku 
Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04566/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02464/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

bez svěření městskému obvodu 

- pozemek p.p.č. 455/89 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 455/114 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 455/141 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 1079/14 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 4428/2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2966/17 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2967/14 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2967/16 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2970/11 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 3736/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 964 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 1447/14 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3630/24 o výměře 142 m2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

která je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, 

označena jako pozemek parc. č. 3630/45 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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svěřeno městskému obvodu Ostrava - Jih 

- pozemek p.p.č. 1079/7 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 475/2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

svěřeno městskému obvodu Vítkovice 

- pozemek parc. č. 1447/16 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

svěřeno městskému obvodu  Moravská Ostrava a Přívoz 

- část pozemku parc. č. 3090 o výměře 1 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, 

označena jako pozemek parc. č. 3090/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3189 o výměře 73 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, 

označena jako pozemek parc. č. 3189/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3197/1 o výměře 348 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, 

označena jako pozemek parc. č. 3197/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

za 

nemovité věci ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., IČO 619 74 757, se sídlem 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 2424/2 jehož součástí je stavba čp. 3177 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec 

Ostrava 

- přípojky vody a kanalizace ke stavbě čp. 3177 

- část pozemku parc. č. 2424/1 o výměře 12251 m2 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

která je dle geometrického plánu č. 3557-25/2013 vyhotoveného pro k. ú. Martinov ve Slezsku, 

obec Ostrava, dále označena jako pozemek parc. č. 2424/1 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec 

Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3088/1 o výměře 206 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3088/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3089 o výměře  505 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3089/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3192/1 o výměře 245 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3192/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3203/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3203/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3640/20 o výměře 55 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec 
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Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3640/21 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 59 
Navýšení hodnoty vodohospodářského majetku SMO o realizované 
technické zhodnocení a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 04567/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku, který má společnost Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení, v souladu s Koncesní 

smlouvou, a to: 

- u Prameniště Dubí - byla provedena výměna čerpadla, vystrojení vrtu pažnicí 

z nerezi, vyhloubení nového vrtu a železobetonové šachty s uzamykatelným vodotěsným 

poklopem z nerezové oceli, pro vstup do šachty došlo k výměně  žebříků za nerezové žebříky 

s madlem,  cihelné obvodové zdivo v nadzemní části elektrokiosku zpevněno 

železobetonovým věncem, pro vstup do objektu slouží ocelové dveře, uzamykatelné, větrání je 

zajištěno větracími otvory ve stěnách,  střecha plochá opatřena krytinou z modifikovaného 

asfaltového pásu s plastovými okapnicemi, pro odvodnění je proveden podokapní žlab, svislé 

odpadní potrubí - plastové, došlo ke  zpevnění jízdního pruhu příjezdní komunikace a 

zpevněné plochy o šířce 4,0 m pro příjezd a otáčení autojeřábu, provedení oplocení v délce 

141,8 m s  betonovými sloupky a plastovým pletivem bez podezdívky, napojení 

výtlaku  na stávající rozvody, likvidaci stávající studny, vybourání šachty, vrt byl zasypán 

říčním štěrkem, proběhla výměna optického kabelu a propojení studny D4 se studnou 

HV15,  inventární č. majetku 156465, 156468, 156469, 156470, 156471, 156472, 156473, 

156474, 130141, 130140, 99461, 99464  o celkovou částku 6,300.086,00 Kč, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Prameniště Dubí, rekonstrukce studny 
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D2, nová studna D4“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

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

Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Vodovodní řad DN 150 včetně T-kusu DN 150/150  celkové délky  297,31 m, uložený v 

pozemcích  parc. č. 2247/1, parc. č. 2251/1, parc. č. 2291/1 všechny v k.ú. Krásné pole, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.42/16/VH ze dne 11.4.2016. 

- Kanalizace DN 300, DN 400 včetně 7 kusů kanalizačních šachet celkové délky 242,20 m, 

uložená v pozemcích parc. č. 405/1, parc. č. 405/2, parc. č. 1131/1, parc. č. 1131/5, parc. č. 

283/1, parc. č. 230, parc. č. 1128/1, parc. č. 248, parc. č. 223/2, parc. č. 354/13, parc. č. 354/15, 

parc. č. 501/5, parc. č. 501/8, parc. č. 501/9, parc. č. 501/2, parc. č. 224/55 všechny v k.ú. 

Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 

73/15/VH/K ze dne 27.7.2016. 

- Vodovod DN 80 včetně 1 kusu podzemního hydrantu délky 79,4 m, uložený v pozemcích 

parc. č. 1131/3, parc. č. 269/2, parc. č. 354/41, parc. č. 404, parc. č. 405/1, parc. č. 1131/1, 

parc. č. 1434/1 všechny v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č. 62/15/VH/K ze dne 27.7.2016. 

  

3) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 02.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 63 
Prohlášení nemovitých věcí za kulturní památky 
  
Usnesení číslo: 04568/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s prohlášením 

stavby č.p. 947, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 2508, Nemocniční č.o.18, 

a stavby č.p. 1169, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 2474/1, Hornopolní č.o. 7 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava), 

za kulturní památky 

  

2) schvaluje 

  
vyjádření k prohlášení 

stavby č.p. 947, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 2508, Nemocniční č.o.18 

a stavby č.p. 1169, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 2474/1, Hornopolní č.o. 7, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava za kulturní památky, 

dle přílohy č.4 tohoto materiálu 

  

 
RM_M 64 
Návrh na souhlas s umístěním samostatných věcí movitých do objektu 
hangáru Letecké záchranné služby v areálu HZS MSK v Ostravě - 
Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 04569/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním samostatných věcí movitých, a to trenažéru - ocelové konstrukce  pro simulaci 

vrtulníkové kabiny o rozměrech cca 3,0 x 3,0 m a lezecké stěny s jištěním do výše 6m, s 

bezpečnostním dopadištěm o rozměru 6,0 x 2,5 x 0,25 m,  které jsou v majetku Zdravotnické 

záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové ozganizace 

do objektu bez čp/če (hangár Letecké záchranné služby), i.č. 54396, který je 

součástí pozemku p.č.st. 6302, zastavěná pl. a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a 

je v majetku statutárního města Ostravy, v areálu IVC v Ostravě - Zábřehu, který na základě 

“Smlouvy o výpůjčce” ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003 užívá ČR - Hasičský záchranný 

sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561 

a to na dobu trvání smlouvy o výpůjčce 

  

 
RM_M 65 
Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 4246/13 v k. ú. Moravská Ostrava, 

(zn.předkl.) 
08 
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obec Ostrava s vjezdem, návrh na záměr nájmu části pozemků v k. ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04570/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
za vlastníka pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava a komunikace umístěné na tomto pozemku s vjezdem autobusu, který 

bude fungovat jako kavárna, osobního auta, přenosného stanu o vel. cca 3 x 3 m, 3 ks 

kavárenských stolků s židlemi a zvukové aparatury pro ozvučení moderátora 

pro politické hnutí ANO 2011, se sídlem Babická 2329/2, 140 00 Praha 4, IČO 714 43 339 

ve dnech 29.9.2016 a 6.10.2016 

  

2) rozhodla 

  
o záměru pronajmout části pozemků v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 2904/6 - trvalý travní porost o výměře 911,37 m2 

- parc. č. 2904/7 - trvalý travní porost o výměře 288,51 m2 

- parc. č. 3859/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125,64 m2, 

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

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 66 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za 
účelem provedení atmogeochemického průzkumu, případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch a inženýrskogeologického 
průzkumu pro společnost UNIGEO a.s. a Povodí Odry, státní podnik, 
návrh na souhlas oprávněného z věcných břemen s dělením pozemku 
pro vlastníka pozemku ČR-DIAMO, státní podnik a návrh na souhlas s 
umístěním oplocení do části pozemku ve vlastnictví SMO pro ČD Cargo, 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 04571/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4879/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4879/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

p.p.č. 25/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 281/9 - zahrada, 

p.p.č. 614/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 646/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 647 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 

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

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

 

UNIGEO a.s. 

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

IČO 45192260 

  

2) souhlasí 

  
se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1709/69 - trvalý travní porost, 

v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, 

za účelem provedení inženýrskogeologického průzkumu v rámci projektu protipovodňové 

ochrany “Suchá nádrž Vřesina” č. stavby 5709, pro: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 708 90 021 

  

3) souhlasí 

  
na straně oprávněného z věcných břemen s dělením pozemku: 
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p.p.č. 458/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro: 

ČR-DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

týká se DIAMO, státní podnik, odštěný závod ODRA 

se sídlem Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86 

dle situace ze dne 1.8.2016, která je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
pro územní řízení 

s umístěním oplocení do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.č.st. 623 - zastavěná plocha a nádvoří, 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, pro: 

ČD Cargo, a.s. 

se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 

IČO 281 96 678 

v rámci stavby “PJ Ostrava - úprava oplocení a zpevněných ploch na parc. č. 411, k.ú. Přívoz, 

Ostrava” 

  

 
RM_M 67 
Návrh na zřízení služebností, věcného břemene a uzavření smluv o 
zřízení služebností a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví SMO pro Charita Ostrava, RWE GasNet,s.r.o., 
CROMORODA WHEELS s.r.o. a návrh na zrušení usnesení RM a návrh 
na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro 
Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04572/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti  uzemňovacího 

vedení k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 73/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 73/44 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

Charita Ostrava 

se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00, Ostrava - Vítkovice  

IČO 449 40 998 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1372/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1372/26 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1372/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3550/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti užívání části 

pozemku p.p.č. 813/39 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, pro přístup a příjezd k pozemku p.p.č. 1340/11 - ostatní 

plocha, jiná plocha  v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

CROMODORA WHEELS s.r.o. 

se sídlem Mošnov, Průmyslová 369, PSČ 742 51 
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IČO 27779017 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým 

je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

4) ruší 

  
usnesení č. 03915/RM1418/59 ze dne 17.5.2016 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti kanalizace dešťové 

- stoka DD 3.1 (DN 300), vodovodního řadu DN 200, kanalizace splaškové - stoka F.1 (DN 

250) a kanalizace dešťové (výtlak DN150) k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 1126 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1128 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

parc. č. 1129/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1129/6 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1129/7 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1129/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1129/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1129/19 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1557/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1557/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1557/6 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1558/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1558/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1559/4 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé, 

parc. č. 1559/5 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé 

v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

p.p.č. 1356/5 - trvalý travní porost, 

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

Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o. 

se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO 289 36 175 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým 

je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
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RM_M 68 
Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou 
  
Usnesení číslo: 04573/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronájmout část nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to 

část pozemku p.p.č. 728/15, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 54 m2 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
 

  

 

 

 

 
RM_M 70 
Návrh na uzavření Dodatku č. 25 ke smlouvě o výpůjčce mezi 
statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 04574/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření Dodatku č. 25 ke “Smlouvě o výpůjčce” ev.č. 1654/2003/MJ ze 

dne 31.12.2003 uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje, se sídlem 700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40, IČO 70884561 (jako vypůjčitel) dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 97 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením smlouvy o výpůjčce k 
částem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro Městský 
obvod Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 04575/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 
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s vydáním předchozího souhlasu 

pro statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 

Ostrava - Hrabůvka 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce 

s 

BK SNAKES OSTRAVA z.s. 

se sídlem na Kopaninách 316/3, Plesná, 725 27 Ostrava 

IČO: 66934869 

k částem pozemků svěřených tomuto městskému obvodu, a to p.p.č. 654/67, ost. plocha - 

sportoviště a rekreační plocha a p.p.č. 4488, ost. plocha - jiná plocha o předpokládané výměře 

cca 25 000 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (ul. Svazácká), za účelem výstavby 

sportovní haly pro mládež klubu Snakes Ostrava, ubytovacího zařízení, zázemí pro sídlo klubu 

a restaurací se systémem dovážky jídel, na dobu určitou 50-ti let 

 

  

 
RM_M 98 
Návrh na souhlas s umístěním staveb a uzavření smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení věcných břemen pro oprávněné: OVANET a.s., 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 04576/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na 

pozemcích: 

parc. č. 1430/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5623/3 - ostatní plocha, silnice, 

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

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

v rámci stavby “Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa III/4721” 

  

2) rozhodla 
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na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 

provozování nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

parc. č. 1430/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5623/3  - ostatní plocha, silnice, 

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

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

a 

s investorem: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711, 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

p. p. č. 802/1 - orná půda, 

p. p. č. 813/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/30 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1465/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1465/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1466/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

802/1 díl 2, 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
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IČO: 04084063 

v rámci stavby “11010-059087 0638-15_O2_Mobis Mošnov_OK1_OK” 

  

4) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

p. p. č. 802/1 - orná půda, 

p. p. č. 813/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/30 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1465/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1465/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1466/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

802/1 díl 2, 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

podle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení výše uvedené smlouvy Správcem programu na podporu 

podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

p. p. č. 802/11 - orná půda, 

p. p. č. 802/44 - orná půda, 

p. p. č. 802/70 - orná půda,  

p. p. č. 802/71- orná půda, 

p. p. č. 802/73 - orná půda, 

p. p. č. 802/79 - orná půda, 

p. p. č. 802/80 - orná půda, 

p. p. č. 802/82 - orná půda, 

p. p. č. 813/18 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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p. p. č. 813/45 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1274/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1290/1 - orná půda, 

p. p. č. 1290/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1290/8 - orná půda, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

797/2, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

798/1, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

798/4, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

798/6, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

798/7, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

801/2, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

1173, 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

v rámci stavby “11010-059104 0638-15_O2_Mobis Mošnov_OK2_OK” 

  

6) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

p. p. č. 802/11 - orná půda, 

p. p. č. 802/44 - orná půda, 

p. p. č. 802/70 - orná půda,  

p. p. č. 802/71- orná půda, 

p. p. č. 802/73 - orná půda, 

p. p. č. 802/79 - orná půda, 

p. p. č. 802/80 - orná půda, 

p. p. č. 802/82 - orná půda, 

p. p. č. 813/18 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/45 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1274/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p. p. č. 1290/1 - orná půda, 

p. p. č. 1290/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1290/8 - orná půda, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

797/2, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

798/1, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

798/4, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

798/6, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

798/7, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

801/2, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 

1173, 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

v rámci stavby “11010-059104 0638-15_O2_Mobis Mošnov_OK2_OK” 

podle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

za podmínky schválení výše uvedené smlouvy Správcem programu na podporu 

podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 99 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Dopravní podnik Ostrava 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 04577/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování vodovodní přípojky DN 40 k částem pozemků: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 116/177  

parc.č. 110/81 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 110/98 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 110/99 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 110/120 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 110/121 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 110/135 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 110/137 - zastavěná plocha a nádvoří 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava s oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

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

provozování kabelů 600 V k částem pozemků: 

parc.č. 110/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 110/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 110/124 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 110/125 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava s oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

podle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

provozování kabelů NN k částem pozemků: 

parc.č. 110/81 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 110/98 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 110/121 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 110/122 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc.č. 110/123 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 110/132 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 110/135 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 110/137 - zastavěná plocha a nádvoří 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava s oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

podle přílohy č.5 předloženého materiálu 

  

 

  

 
RM_M 100 
Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a 
návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04578/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02422/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek p.p.č. 566/290 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

od Lidového bytového družstva v Ostravě, se sídlem Hájkova 798/9, Přívoz, 702 00, Ostrava, 

IČO: 000 56 197 

za  kupní cenu ve výši 7.480,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc, a to pozemek p.p.č. 566/290 v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, dle čl. 9 odst. 

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

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

vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit nemovitou věc, a to pozemek p.p.č. 566/290 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

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

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

podmínky, že tento pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat: 

- pozemek parc. č. 2242/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

a 

- část pozemku parc. č. 2244/4 o výměře 164 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 5304-196/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská 

Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 2244/11 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za 

podmínky vyřazení předmětné části komunikace umístěnéna části pozemku ze sítě místních 

komunikací 

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

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 
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 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 101 
Návrh nekoupit nemovitou věc v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. 
Grmelova) a prodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Slovenská) 
a v k. ú. Lhotka u Ostravy (lokalita ul. Pod Vysílačem), obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04579/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02479/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nekoupit 

pozemky p.p.č. 730/15 - ost. plocha, jiná plocha, 

               p.p.č. 730/28 - ost. plocha, ost. komunikace, 

ani jejich části v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

ve vlastnictví právnické osoby,  

viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat 

- část pozemku p.p.č. 971/9 o výměře 109 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je 

dle geometrického plánu  ze dne 17.12.2015 označena jako pozemek p.p.č. 971/37  v k. 

ú. Přívoz, obec Ostrava, 

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

viz příloha č. 2 předloženého materiálu
 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat 

- část pozemku parc. č. 493/5 o výměře 69 m2 v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Lhotka, která je dle 

geometrického plánu  ze dne 945/5/2016 označena jako pozemek parc. č. 493/39  v k. 

ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, 

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

viz příloha č. 3 předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 102 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04580/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajat část nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to část 

pozemku parc. č. 3630/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 735,50 m2 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
 

  

 
RM_M 103 
Návrh na prominutí smluvní pokuty společnosti FC Baník Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04581/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02476/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prominutí smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč zaplacené společností FC Baník 

Ostrava, a.s., se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava, IČO: 
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64610128 na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a 

zaplacenou smluvní pokutu této společnosti vrátit 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 105 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu 
nemovitostí (areál Městské nemocnice Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 04582/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02472/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu 

nemovitostí s 

Českou republikou 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 119 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Přívoz (ul. Fügnerova), 

(zn.předkl.) 
08 
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návrh na využití předkupního práva ke stavbě v k.ú. Moravská Ostrava 
(ul. Spodní) 
  
Usnesení číslo: 04583/RM1418/66 
  
k materiálu č. BJ1418 02488/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemky, a to: 

- pozemek p.č.st. 811/4 

- pozemek p.č.st. 811/5 

oba v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

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

  

2) projednala 

  
nabídku na využití předkupního práva ke stavbě garáže bez čp/če umístěné na pozemku parc. č. 

2070/46 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví Ing. XXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX,učiněnou podle §3056 zákona č. 89/2012, Občanského 

zákoníku 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o využití předkupního práva podle §3056 zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku ke stavbě 

garáže bez čp/če umístěné na pozemku parc. č. 2070/46 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu za kupní cenu stanovenou ve 

výši 10.000,- Kč s XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
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předložit návrh dle bodů 1),  2) a 3)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 120 
Návrh na změnu usnesení ZM č. 0564/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015; Návrh 
na záměr města prodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04584/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02486/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit své usnesení č. 0564/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 v bodě 1), 

kterým rozhodlo uzavřít na straně nabyvatele smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k nemovité věci  a o zřízení věcného práva č. UZSVM/O/8889/2015-HMSO k pozemku 

parc.č. 3079/33 v k.ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s Českou 

republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111 tak, že 

č. smlouvy se mění na č. UZSVM/O/8559/2016-HMSO 

a příloha č. 4 dle usnesení ZM č. 0564/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 se v plném rozsahu 

nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 5  tohoto materiálu 

a rozhodnout o zřízení věcného práva  k pozemku parc.č. 3079/33 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

dle přílohy č. 5 tohoto materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 
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o záměru města prodat pozemek parc.č. 1131/3 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 121 
Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. 
Přívoz, k.ú. Nová Ves u Ostravy, k.ú. Mariánské Hory - se státní 
příspěvkovou organizací ŘSD 
  
Usnesení číslo: 04585/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02489/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města 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. 2087/24 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 125/177  

- pozemek parc. č. 2078/27 

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 

 

za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné 

stanovisko ke směně výše uvedených pozemků 

za 

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

546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 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. 1882/1 

- pozemek parc. č. 1882/4 

- pozemek parc. č. 1882/5 

- 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 
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- 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. 2238/5 

- 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 

- pozemek parc. č. 1329/4 

- pozemek parc. č. 1329/10 

- pozemek parc. č. 1329/11 

- pozemek parc. č. 2362/20 

- pozemek parc. č. 2362/24 

- pozemek parc. č. 2362/25 

- pozemek parc. č. 2379/29 

- pozemek parc. č. 2379/30 

- pozemek parc. č. 1295/2 

- pozemek parc. č. 2134/4 

- pozemek parc. č. 4241/5 

- pozemek parc. č. 4244/5 

- pozemek parc. č. 1324/5 

- pozemek parc. č. 2264/22 

- pozemek parc. č. 2329/1 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 458/12 

- pozemek p.p.č. 442/48 

- pozemek p.p.č. 958/22 

- pozemek p.p.č. 958/28 

- pozemek p.p.č. 1066/1 

k.ú. Přívoz, 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 
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- pozemek p.p.č. 168/61 

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

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 122 
Návrh na souhlas s dlouhodobým pronájmem(objekt Loděnice), návrh 
na souhlas s umístěním mobilní plakátovací plochy na Prokešově 
náměstí 
  
Usnesení číslo: 04586/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním mobilní plakátovací plochy 183 x 137 cm trojúhelníkového tvaru na část pozemku 

parc. č. 980/1, ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 

1,48 m2 dle přílohy č. 3 materiálu, na dobu od 12. 9. 2016 do 16. 10. 2016, za podmínky 

dodržení Vyhlášky č. 398/2009, Obecně technické požadavky zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb, str. 6630, odst. 1.2.10
 

  

 
RM_M 123 (zn.předkl.) 
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Návrh na schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby 
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04587/RM1418/66 

08 

  
k materiálu č. BJ1418 02439/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Zoologická zahrada 

Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Michálkovická 197, Ostrava, 710 00, IČO 

00373249, kterým se předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek v celkové pořizovací 

ceně 13 901 211,35 Kč realizovaný v rámci stavby ”Administrativní budova, vstup a 

parkoviště pro návštěvníky ZOO” a v rámci projektu  ”Parkoviště a komunikace  - ZOO 

Ostrava” uvedený v příloze č. 1) předloženého materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Zoologická 

zahrada Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině ze dne 

21.05.2014 právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, dle bodu 

2) tohoto usnesení   

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání protokolu o účetním předání a převzetí majetku dle bodu 1) tohoto usnesení za 

podmínky, že zastupitelstvo města schválí dodatek č. 5 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 31.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 133 
Návrh na záměr města vypořádat spoluvlastnictví pozemků v k.ú. 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04588/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02491/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města vypořádat spoluvlastnické podíly k pozemkům parc.č. 744/1 a 

3973 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, přičemž statutární město Ostrava vlastní 

spoluvlastnický podíl ve výši 5/6, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou, a to tak, že 

po provedení vypořádání  výlučným vlastníkem: 

– části pozemku parc.č. 744/1 díl a o výměře 175 m2 a části pozemku parc.č. 3973 díl c o 

výměře 258 m2, které byly dle geometrického plánu č. 3175-47/2016 pro k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava, sloučeny do nově označeného pozemku parc.č. 3973/2 o výměře 433 m2 

se stane XXXXXXX XXXXX 

- části pozemku parc.č. 744/1 díl b o výměře 4 m2 a části pozemku parc.č. 3973 díl d o výměře 

10 m2, které byly dle téhož geometrického plánu sloučeny do nově označeného pozemku 

parc.č. 3973/3 o výměře 14 m2 se stane statutární město Ostrava 

- části pozemku parc.č. 3973 o výměře 1335 m2 dle téhož geometrického plánu nově 

označeného jako pozemek parc.č. 3973/1 se stane statutární město Ostrava 

- části pozemku parc.č. 744/1 dle téhož geometrického plánu nově označeného jako pozemek 

parc.č. 744/1 o výměře 819 m2 se stane statutární město Ostrava 

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: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 137 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava a návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04589/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1960/8 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 4,950 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s 

STORYBEND s.r.o. 

se sídlem: Soukenická 877/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

IČO: 25891693 

za účelem provozování veřejného parkoviště motorových vozidel, 

za nájemné ve výši 23.770,- Kč + DPH v zákonné výši po dobu nájmu na dobu určitou 29 dní 

od účinnosti smlouvy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1960/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 4,950m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 3/2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

  

 
RM_M 138 
Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 
  
Usnesení číslo: 04590/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně poskytovatele o uzavření Smlouvy o využívání sportoviště a smlouvy o poskytnutí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

se společností 

Kontinentální pohár IAAF 2018, s.r.o. 

se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, PSČ 169 00 – Praha 6 

IČO: 04618874 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 

 

 

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Nákup vodoměrů 2017”, poř. č. 116/2016 
  
Usnesení číslo: 04591/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smluv k jednotlivým částem veřejné 

zakázky “Nákup vodoměrů 2017” podle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu s uchazeči, 

kteří podali svou nabídku: 

pod poř. č. 3 

Itron Czech Republic s.r.o. 

se sídlem: Naskové 3, 150 00 Praha 5 

IČO: 49245767 

- pro část 1. veřejné zakázky - Vodoměry DN 15 - za cenu nejvýše přípustnou 116.800,- Kč 

bez DPH 

pod poř. č. 2 

Sensus Česká republika spol. s r.o. 

se sídlem: Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3, Žižkov 

IČO: 48114651 

pro část 2. veřejné zakázky - Digitální vodoměry DN 40 - za cenu nejvýše přípustnou 42.800,- 

Kč bez DPH 

  

 
RM_M 11 (zn.předkl.) 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti” 
v souvislosti se stavbou “Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2. etapa 1. a 
2. část” 
  
Usnesení číslo: 04592/RM1418/66 

05 

  
k materiálu č. BJ1418 02478/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o  uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se 

stavbou “Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2. etapa 1. a 2. část” mezi povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

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

IČO: 65993390 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků p.č. 907/1 a p.č. 907/16 v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava  dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 12 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbami investičního odboru zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04593/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce VO Čihalíková - Chleborádova” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na  části pozemku p.p.č. 465/55 v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

“Rekonstrukce veřejného osvětlení Studentská” mezi vlastníkem: 

Vysoká škola báňská - TU Ostrava 

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba 

IČO: 61989100 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 1574, parc.č. 1579/1, 

parc.č. 1591/8, parc.č. 1643/11, parc.č. 1643/13, parc.č. 1643/31 a parc.č. 1738/4 v k.ú. Poruba, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 4 

 

  

3) rozhodla 

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

“Rekonstrukce veřejného osvětlení Studentská” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č.1593/10 v k.ú. Poruba, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 6 

  

4) rozhodla 

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

veřejného osvětlení Studentská” mezi vlastníkem: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

XXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 1593/9 a 1593/11 v 

k.ú. Poruba, obec Ostrava  dle přílohy č.7 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače ul. 

Husarova” mezi vlastníkem: 

XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebností  na částech pozemků parc.č. 208 a parc.č. 219/21 v 

k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 9 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2486/2014/OI/LPO 
ze dne 14.11.2014 ke stavbě „Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG 
a stoka M od Š7 po Š12“ a „Odkanalizování ul. Šmilovského, 
Sládečkova, Petřvaldská – oblast Slezská Ostrava, Michálkovice, 1. 
etapa“ v k.ú. Michálkovice a Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04594/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02298/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2486/2014/OI/LPO ze dne 

14.11.2014 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 

00845451 a společností KR OSTRAVA a.s., Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská 

Ostrava, IČO 25890981 na realizaci stavby “Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a 

stoka M od Š7 po Š12” a “Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast 

Slezská Ostrava, Michálkovice, 1. etapa”, 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, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 62 
Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných břemenech a právu 
provést stavbu v souvislosti se stavbami veřejného osvětlení 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04595/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavbou “Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2.etapa 1.část a 2.část” mezi vlastníkem 

pozemku V-PODLAHY, s.r.o., Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, IČO: 25374745 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k částem pozemků p.p.č. 895/4 a p.p.č. 894/1 

v kat. ú. Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

stavbou “Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová” mezi vlastníkem pozemku XXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku pozemkové parc. č. 1055/2 v 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se 

stavbou “Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice” mezi budoucím povinným 

vlastníkem pozemku Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 

00 Ostrava, IČO: 70890021 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 3652 v kat. ú. 

Moravská Ostrava, , parc.č. 1212/5 a parc. č. 5980/1 Slezská Ostrava, vše obec Ostrava dle 

přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

stavbou “Kanalizace Nová Bělá - III.Etapa” mezi vlastníkem pozemku městem 

Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov, IČO: 00297062 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1830/1 a parc. č. 

1830/3 v kat. ú. Paskov, obec Paskov dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

stavbou “Veřejné osvětlení oblast Janová” mezi budoucím povinným vlastníkem 

pozemku Moravskoslezský kraj ul. 28.října 117, 70218 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí věcné břemeno inženýrské sítě k částem pozemků parc.č. 3073/1 v kat. 

ú. Svinov, parc.č. 3181/9, parc.č. 3181/10, parc.č. 3181/20 a parc.č. 4258 v kat. ú. Polanka nad 

Odrou, vše obec Ostrava dle přílohy č. 10 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, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 71 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) - Š1” 
  
Usnesení číslo: 04596/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 0002/2016/OI/VZKÚ ze dne 11.2.2016 na realizaci 

stavby ”Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) - Š1”  se zhotovitelem 

Porr a.s. 

Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČO 43005560 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 87 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN 
na realizaci stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 
MSK” 
  
Usnesení číslo: 04597/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 0644/ZM1418/8 ze dne 09.09.2015 
k usnesení č. 1068/ZM1418/16 ze dne 13.04.2016 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN ze dne 

5.10.2015, kterým se v rámci realizace stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 

MSK” upravuje rozsah předmětu plnění smlouvy ve vztahu k vzniklým méně a vícepracím, 

cena díla a termín plnění, a to se zhotovitelem: 

Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 96 
Návrh Smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení 
licence 
  
Usnesení číslo: 04598/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení licence pro stavbu 

Ekologizace veřejné dopravy - Ostrava-Poruba 

  

 
RM_M 111 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. 
1463/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby “Přístavba objektu 
IVC Slezská Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 04599/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02487/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN se 

zhotovitelem společností BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, 

IČO: 27800466, z důvodu vzniku méněprací a vícepracív rámci stavby „Přístavba objektu IVC 

Slezská Ostrava“, kterým se upravuje cena díla na částku 21 371 975,80 Kč vč DPH a kterým 

se mění termín provádění prací a předání díla na 30.11.2016, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Napojení ozdravného centra Ještěrka v Ostravě 
Bartovicích”, poř.č. 129/2016 
  
Usnesení číslo: 04600/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

 

 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Napojení 

ozdravného centra Ještěrka v Ostravě Bartovicích“, v k.ú. Bartovice, obec Ostrava dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

JANKOSTAV  s.r.o. 

Sídlo: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice 

IČO: 258 555 81 

za cenu nejvýše přípustnou 1.430.194,64 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Sanace spojné komory přivaděče D na ÚČOV”, poř. č. 
130/2016 
  
Usnesení číslo: 04601/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

“Sanace spojné komory přivaděče D na ÚČOV” k.ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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SUBLAND-TECH s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou 1.588.018,14 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování investičního záměru pro akci “Transformace 
Dětského centra Domeček” 
  
Usnesení číslo: 04602/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

 

  
1) rozhodla 

  
o zadání vřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního 

záměru pro akci “Transformace Dětského centra Domeček” mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. č 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

AF Projekt s.r.o., Potočná 105/13, 795 01 Stará Ves 

IČO: 27838528 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a 
Bartovice - komunikace (DPS a AD)”, poř.č. 108/2016 
  
Usnesení číslo: 04603/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby 

“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice - komunikace” dle přílohy č. 1 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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předloženého materiálu s uchazečem: 

Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava 

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 788.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizačních šachet”, poř.č. 109/2016 
  
Usnesení číslo: 04604/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Oprava 

kanalizačních šachet na ulicích Foerstrova, U Skleníku, Svatoplukova a Železárenská” v 

Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 2.410.037,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Odkanalizování Heřmanic - ul. Parcelní”, poř. č. 
68/2016 
  
Usnesení číslo: 04605/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 1132/ZM1418/17 
k usnesení č. 03877/RM1418/58 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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“Odkanalizování Heřmanic - ul. Parcelní”, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, z důvodu 

uvedeného v předloženém materiálu uchazeče, který podal svou nabídku pod poř. č. 6: 

LXM Group a.s. 

se sídlem: Malostranské 579, 742 42  Šenov u Nového Jičína 

IČO: 25849832 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a  uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu na realizaci stavby “Odkanalizování Heřmanic - ul. Parcelní”, v 

k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 9: 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00  Ostrava 

IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 3.836.150,44 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Kanalizace splašková Plesná - Žižkov”, poř. č. 
086/2016 
  
Usnesení číslo: 04606/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03997/RM1418/60 
k usnesení č. 04200/RM1418/62 
k usnesení č. 1212/ZM1418/18 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci 

stavby „Kanalizace splašková Plesná - Žižkov“ v katastrálním území Stará Plesná, Děhylov a 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s uchazečem, který 

předložil svou nabídku pod poř č. 8: 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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IČO: 410 357 04 

za cenu nejvýše přípustnou 18.921.992,16 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Útulek pro psy - PD+AD+IČ+BOZP”, poř. č. 112/2016 
  
Usnesení číslo: 04607/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektových 

dokumentací a výkon autorského dozoru, inženýrské činnosti a koordinátora BOZP ve fázi 

přípravy stavby „Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě – Třebovicích, Alternativa 3 

-  rekonstrukce“ v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

V & V stavební a statická kancelář, spol. s r.o. 

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 26831929 

za cenu nejvýše přípustnou 670.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba (DÚR a 
IČ)”, poř.č. 163/2016 
  
Usnesení číslo: 04608/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na vypracování projektové dokumentace 

pro územní řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného 

územního rozhodnutí pro stavbu “Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba” dle ust. § 86 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu 

dle předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 32 (zn.předkl.) 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Významná veřejná zakázka “Nová radnice - rekonstrukce fasády a 
oken”, poř. č. 196/2015 
  
Usnesení číslo: 04609/RM1418/66 

05 

  
k materiálu č. BJ1418 02507/16 
k usnesení č. 02770/RM1418/40 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Nová radnice - 

rekonstrukce fasády a oken“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle 

předloženého materiálu a za podmínky schválení Odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem 

města 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace: 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 

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

6. Ing. arch. Martin Chválek - OSA projekt s.r.o. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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7. Ing. arch. Cyril Vltavský - útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

  

náhradníci: 

1. Ing. Zbyněk Pražák - náměstek primátora 

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

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

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

6. Marcela Janečková - OSA projekt s.r.o. 

7. Ing. Miroslav Křídlo - útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Odůvodnění veřejné zakázky “Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken” v rozsahu 

dle předloženého materiálu 

 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města Odůvodnění veřejné zakázky “Nová radnice - 

rekonstrukce fasády a oken” v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
6) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
7) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 31 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do 
Radvanic”, poř. č. 17/2016 
  
Usnesení číslo: 04610/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02501/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky a Dohody o naplnění podmínek 

žádosti na odstranění ekologických škod, v rámci realizace veřejné zakázky “Rekonstrukce a 

prodloužení sběrače B do Radvanic” v rozsahu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, se subjektem: 

Česká republika - Ministerstvo financí 

Letenská 525/15, 118 10  Praha 1 

IČO: 00006947 

  

2) rozhodla 

  
o vyzvání dodavatelů k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení stavby “Rekonstrukce a 

prodloužení sběrače B do Radvanic”, a to v rozsahu dle předloženého materiálu a v rozsahu 

přílohy č. 3 a přílohy č. 4 a za podmínky rozhodnutí ministerstva financí o zadávacím řízení 

  

3) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci a realizační smlouvu k veřejné zakázce “Rekonstrukce a prodloužení 

sběrače B do Radvanic” v rozsahu dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 předloženého materiálu  

 

  

4) navrhuje 

  
níže uvedeného zástupce statutárního města Ostravy pro ustanovení hodnotící komise k veřejné 

zakázce “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic” 

člen: 

Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

náhradník: 

Ing. Petr Noga - odbor investiční 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 147/177  

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic” v 

rozsahu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce a 

prodloužení sběrače B do Radvanic” v rozsahu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 9 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry zlikvidované jámy “Terezie” - 
zvané také Větrní jáma Bezruč - Terezie č.1 pro vodovodní přípojku 
stavby “Lokalita Ostrava - Areál Bezruč, kanalizační a vodovodní 
přípojka k budově č. 110” v k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04611/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 91/96, v 

bezpečnostním pásmu zlikvidované jámy ”Terezie” - zvané také Větrní jáma Bezruč - Terezie 

č.1 ze dne 13.5.1996 vydaným pod zn. Výst. ÚSŘ/943/96/Kov,  pro vybudování vodovodní 

přípojky stavby “Lokalita Ostrava - Areál Bezruč, kanalizační a vodovodní přípojka k budově 

č. 110” v k.ú. Slezská Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 131 
Zpráva o stavu pořizování územních studií dle “nového” Územního 
plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04612/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 02351/16 
  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

vzít na vědomí zprávu o stavu pořizování územních studií dle “nového” Územního plánu 

Ostravy 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města zprávu o stavu pořizování územních studií dle “nového” 

Územního plánu Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 14.09.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 132 
Předchozí souhlas rady města k prodeji a pronájmu nemovitostí 
svěřených městským obvodům, k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 04613/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. c)  k pronájmu dle čl. 7, odst. (8), písm. 

c), bod 1. a 2. a k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého 

materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu dle čl. 7, odst. (8), písm. c) bod 1 pod číslem 098 a 099 – 

městský obvod Poruba a pod číslem 103 – městský obvod Třebovice ve Slezsku, k nabytí dle 

čl. 7. odst. (3), písm. c) pod číslem 100 a 101 – městský obvod Radvanice a Bartovice, obecně 

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

doplňků, dle předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_VZ 25 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 

(zn.předkl.) 
89 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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na zhotovení územní studie “VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - sportovně 
rekreačního areálu ve Lhotce” 
  
Usnesení číslo: 04614/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie 

“VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - sportovně rekreačního areálu ve Lhotce” 

se zhotovitelem: Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 

IČO: 26833611 

za cenu nejvýše přípustnou 80.000,- Kč bez DPH + příslušná sazba DPH dle platných právních 

předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 28 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zpracování “AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 
PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA 
- doprava” 
  
Usnesení číslo: 04615/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování 

“AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD 

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA - doprava” 

se zhotovitelem: Ing. Jiřím Datinským, Vilová 867, 735 32  Rychvald 

IČO: 48418081 

za cenu nejvýše přípustnou 39.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_VZ 29 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zpracování “AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 
PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA 
- demografie a sociologie” 
  
Usnesení číslo: 04616/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování 

“AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD 

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA - demografie a sociologie” 

se zhotovitelem: RNDr. Milanem Poledníkem, Na návsi 286/89, Ludgeřovice 

IČO: 40275906 

za cenu nejvýše přípustnou 34.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 30 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zpracování “AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 
PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA 
- životní prostředí” 
  
Usnesení číslo: 04617/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování 

“AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD 

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA - životní prostředí” 

se zhotovitelem: RNDr. Jaroslavem Kotíkem, Hněvotínská 520/42, 779 00  Olomouc 

IČO: 47163089 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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za cenu nejvýše přípustnou 99.200,- Kč bez DPH + příslušná sazba DPH dle platných právních 

předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Uzavření dodatku č. 33 ke Koncesní smlouvě ze dne 22. 12. 2000, ev. č. 
05691/2000/LPO 
  
Usnesení číslo: 04618/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření Dodatku č. 33 ke Koncesní smlouvě ze dne 22. 

12. 2000, ev.č. 05691/2000/LPO s právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 

IČO: 45193673, se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 72 
Koblováčci a jejich svět přírody 
  
Usnesení číslo: 04619/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 337.500 Kč právnické osobě: Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková 

organizace, IČO: 04187997, se sídlem Zámostní 1126/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava na 

realizaci projektu “Koblováčci a jejich svět přírody” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 

důvodové zprávy 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ............................. o 338 tis. Kč 

- zvyšují se neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORJ 190 ................ o 338 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 73 
Cool Water Point 
  
Usnesení číslo: 04620/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 02483/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 3.750.000 Kč právnické osobě: Nadační fond V.O.D.A. - nápoj života, IČO: 

03742237, se sídlem Hladnovská 1255/23, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava na realizaci 

projektu “Cool Water Point” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 78 
Evropský týden mobility 2016 
  

(zn.předkl.) 
80 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Usnesení číslo: 04621/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zapojení statutárního města Ostravy do kampaně Evropský týden mobility v roce 2016 a 

podpisu Charty Evropského týdne mobility v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 

důvodové zprávy 

 

  

 
RM_M 88 
”Environmentální program 13. ročníku podzimní slavnosti Třebovický 
koláč” a “Zahrada v přírodním stylu environmentálního zaměření v 
Areálu Ferdinand v Krásném Poli” 
  
Usnesení číslo: 04622/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 02492/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 100.000 Kč právnické osobě: Slezský soubor Heleny Salichové z.s., IČO: 

45234167, se sídlem Studentská 1770/1, Poruba, 708 00 Ostrava na realizaci projektu 

“Environmentální program 13. ročníku podzimní slavnosti Třebovický koláč” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 269.299 Kč fyzické osobě: Tomáš Robenek, IČO: 68946333, se sídlem 

72000 Ostrava - Hrabová, Jezdiště 1001/15 na realizaci projektu ”Zahrada v přírodním stylu 

environmentálního zaměření v Areálu Ferdinand v Krásném Poli dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu a důvodové zprávy 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 154/177  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 136 
Návrh stanoviska statutárního města Ostravy ke znaleckému posudku 
č. 105/16 Posouzení vybraných variant sanace nesaturované zóny 
lokality Laguny Ostramo 
  
Usnesení číslo: 04623/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 02444/16 
k usnesení č. 03053/RM1418/45 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
znalecký posudek č. 105/16 Posouzení vybraných variant sanace nesaturované zóny lokality 

laguny Ostramo ze dne 23. 5. 2016 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s realizací sanace lokality Laguny Ostramo dle Varianty III. znaleckého posudku č. 105/16 ze 

dne 23. 5. 2016 

  

3) požaduje 

  
aby při realizaci sanace dle Varianty III.  znaleckého posudku 105/16 ze dne 23. 5. 2016 byly 

dodrženy všechny podmínky stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 28. 3. 2014, 

č.j.: 21534/ENV/14, zejména podmínka č. 4 “Znečištění horninového prostředí pod lagunami 

R1, R2, R3 a R0 a v jejich bezprostředním okolí, bude odstraněno na cílovou koncentraci NEL 

15g/kg” dle přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  

4) požaduje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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aby dokončení sanace předmětné lokality bylo v co nejkratším možném termínu, aby při 

sanačních pracích byli co nejméně obtěžováni obyvatelé města Ostravy a aby po ukončení 

sanace bylo možné dekontaminované území plně využít dle platného Územního plánu Ostravy 

  

5) schvaluje 

  
obsah návrhu stanoviska statutárního města Ostravy k znaleckému posudku  č. 105/16 ze dne 

23. 5. 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zaslat stanovisko statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení státnímu podniku 

DIAMO, IČO: 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
7) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města informaci o přijatém usnesení k znaleckému posudku č. 105/16 

ze dne 23.5.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 75 
Smlouva na modernizaci CMS PLONE se spol. OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 04624/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na modernizaci programového produktu CMS PLONE pro správu 

internetové prezentace SMO se společností OVANET a.s., se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 

Ostrava-Přívoz, IČO: 25857568 za cenu nejvýše přípustnou 220 400,- Kč bez DPH dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 76 
Smlouva o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE 
společnosti PLATO Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04625/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE s PLATO 

Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem  Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 

71294538, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 11 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory k 
produktům společnosti NetApp se společností CDC Data s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04626/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory se společností CDC Data s.r.o., se sídlem: Kaštanová 618/141c, Horní Heršpice, 617 

00 Brno, IČO: 25344609 za cenu 1.868.000,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 24 
Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro projekt Rovné příležitosti 
  
Usnesení číslo: 04627/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
V části A veřejné zakázky o uzavření kupní smlouvy se společností Vidaron a.s. se sídlem 

Karviná - Hranice, Rudé armády 651/19a, PSČ 733 01 , IČ: 28633652 ve výši 221 440,- Kč 

bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

v části B veřejné zakázky o uzavření kupní smlouvy se společností Vidaron a.s. se sídlem 

Karviná - Hranice, Rudé armády 651/19a, PSČ 733 01 , IČ: 28633652 ve výši 198 700,- Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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bez DPH dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

a v části C veřejné zakázky o uzavření kupní smlouvy se společností Vidaron a.s. se sídlem 

Karviná - Hranice, Rudé armády 651/19a, PSČ 733 01 , IČ: 28633652 ve výši 135 630,- Kč 

bez DPH dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) vylučuje 

  
uchazeče z veřejné zakázky: “IT technika VVV” dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 4 
Uzavření Dodatku ke Smlouvám o běžném účtu v České spořitelně, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04628/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku ke Smlouvám o běžném účtu (pro účty č.1649297309/0800, 

27-1649297309/0800, 20028-1649297309/0800, 1595552/0800, 19-1649297309/0800, 

20036-1649297309/0800, 40010-1649297309/0800, 6653942/0800, 6672502/0800, 

50016-1649297309/0800, 1673539339/0800, 70180-1649297309/0800, 

30015-1649297309/0800, 110189-1649297309/0800, 20183-1649297309/0800, 

40184-1649297309/0800, 6015-164929709/0800) mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, 

Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 108 
Zapojení dividend na výkupy nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 04629/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit zapojení příjmů z dividend na výkupy nemovitostí majetkového odboru 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy na § 6310, pol. 2142, ORJ 125 o 44 032 tis.Kč 

- kapitálové výdaje na ORJ 137, § 3639, pol. 6130 o 41 572 tis.Kč 

                                                                 pol. 6329 o 2 460 tis.Kč 

 

  

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: 14.09.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 109 
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody 
  
Usnesení číslo: 04630/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozdělení prostředků z výherních hracích zařízení městským obvodům dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e  účelová rezerva na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355 o 66 617 tis.Kč 



Statutární město Ostrava 
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z v y š u j í převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje dle důvodové 

zprávy 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1355 celkem o 66 516 tis.Kč 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva města na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 101 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 66 516 tis.Kč 

- sníží/zvýší výdaje/příjmy na § xxxx, pol. xxxx o 66 516 tis.Kč 

 

  

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: 14.09.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 110 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 04631/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
1.1. o poskytnutí dotace městskému obvodu 

a) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 9 000 tis.Kč na akci rekonstrukce ul. Kostelní a 

rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše a oprava kašny 

b) Poruba ve výši 2 150 tis.Kč na rekonstrukci elektroinstalace MŠ Sokolovská 1168 (1 000 

tis.Kč), stavební práce na ZŠ Porubská 832 (1 150 tis.Kč)  

c) Polanka nad Odrou ve výši 2 300 tis.Kč na rekonstrukci obecní kaple (1 000 tis.Kč) a 

rekonstrukci osvětlení sportovní haly (1 300 tis.Kč) 

d) Stará Bělá ve výši 3 195 tis.Kč na rekonstrukci ul. Na Zámčiskách a ve výši 4 953 tis.Kč na 

opravy místních komunikací 

e) Svinov ve výši 297 tis.Kč na úpravu místnosti pro služebnu Městské policie Ostrava 

f) Svinov ve výši 4 000 tis.Kč na opravy povrchů místních komunikací III. a IV. tříd po 

rekonstrukci vodovodů, kanalizací a plynovodů 
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g) Slezská Ostrava  ve výši 11 639 tis.Kč na akci Oprava silnoproudých a slaboproudých 

rozvodů v učebním pavilonu ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 (5 676 tis.Kč), 

Bezpečnostní opatření vč. instalace a doplnění systémů technické ochrany v mateřských a 

základních školách městského obvodu Slezská Ostrava (2 278 tis.Kč) a Výměna vnitřní 

elektroinstalace ZŠ Škrobálkova (3 685 tis.Kč) 

h) Plesná ve výši 226 tis.Kč na akci projektová dokumentace - Opěrná zeď vodního toku 

Plesenka na pozemcích parc.č. 971/2 a 971/3 v k.ú. Stará Plesná 

i) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 500 tis.Kč na přesun trolejbusové dráhy v rámci projektu 

“Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní” 

j) Proskovice ve výši 176 tis.Kč na zpracování projektové dokumentace k akci “Zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu na Staroveské ul. v Ostravě-Proskovicích” 

1.2. o změně účelu použití části finančních prostředků ve výši 1 000 tis.Kč, které byly 

schváleny městskému obvodu Slezská Ostrava na provedení hydroizolace v objektech 

mateřských a základních škol městského obvodu Slezská Ostrava, a to na rekonstrukci rozvodů 

teplé a studené vody v ZŠ Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské 

centrum Domeček o 220 tis.Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3322, pol. 2229, ORJ 300, ÚZ 8224, org. 9507 o 125 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 106 tis.Kč (A.3.) 

                                      ÚZ 15065 o 1 204 tis.Kč (A.5.) 

                                      ÚZ 104513013 o 1 923 tis.Kč (A.6.) 

                                      ÚZ 104113013 o 227 tis,.Kč (A.6.)   

                                      ÚZ 35015 o 599 tis.Kč (A.8.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 332 o 93 tis.Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 13307 o 402 tis.Kč (A.2.) 

                                      ÚZ 201 o 220 tis.Kč (A.4.) 
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- běžné výdaje 

na § 5311, pol. 5499, ORJ 272, org. 8943 o 20 tis.Kč (C.1.) 

na § 2219, pol. 5169, org. 8134 o 22 tis.Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5137 o 900 tis.Kč 

                                            pol. 5176 o 100 tis.Kč 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 70 tis.Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o  600 tis.Kč 

                               § 3631, pol. 5171 o 2 500 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 o 1 600 tis.Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 93 o 500 tis.Kč 

(C.8.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5152 o 150 tis.Kč 

                               § 4339, pol. 5171 o 70 tis.Kč 

                               § 4373, pol. 5152 o 200 tis.Kč  

                               § 3412, pol. 5139, ÚZ 3412 o 4 tis.Kč  

(C.13.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 112500000, org. 90000000, pol. 5011 o 128 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5031 o 33 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 12 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5021 o 34 tis.Kč 

                                              ÚZ 112103639, org. 90000000, pol. 5011 o 23 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5031 o 6 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 3 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5021 o 6 tis.Kč 

                 ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 112500000, org. 90000000 o 60 tis.Kč 

                                                               ÚZ 112103639, org. 90000000 o 11 tis.Kč      

                 ORJ 300, § 3639, ÚZ 112500000, org. 90000000, pol. 5169 o 108 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5175 o 85 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5164 o 42 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5139 o 2 tis.Kč 

                                               ÚZ 112103639, org. 90000000, pol. 5169 o 19 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5175 o 15 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5164 o 8 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5139 o 9 tis.Kč    

                  ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 112500000, org. 90000000 o 90 tis.Kč 

                                                                ÚZ 112103639, org. 90000000 o 16 tis.Kč 

                  ORJ 300, § 3639, ÚZ 112500000, org. 89000000, pol. 5169 o 15 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5175 o 10 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5164 o 5 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5179 o 43 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5139 o 3 tis.Kč 

                                                ÚZ 112103639, org. 89000000, pol. 5169 o 3 tis.Kč 

                                                                                                   pol. 5175 o 2 tis.Kč 

                                                                                                   pol. 5164 o 1 tis.Kč 

                                                                                                   pol. 5179 o 8 tis.Kč      

                                                                                                   pol. 5139 o 1 tis.Kč 

                   ORJ 135, § 6171, ÚZ 112500000, org. 89000000, pol. 5021 o 77 tis.Kč 

                                                                                                   pol. 5031 o 20 tis.Kč 
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                                                                                                   pol. 5032 o 7 tis.Kč 

                                                ÚZ 112103639, org. 89000000, pol. 5021 o 14 tis.Kč 

                                                                                                   pol. 5031 o 4 tis.Kč 

                                                                                                   pol. 5032 o 2 tis.Kč       

(C.14.) na ORJ 135, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 2 395 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5021 o 310 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5031 o 675 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 243 tis.Kč  

                                                                       ÚZ 103133063, pol. 5011 o 282 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5021 o 37 tis.Kč  

                                                                                                 pol. 5031 o 80 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 29 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 103107606, pol. 5011 o 141 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5021 o 19 tis.Kč  

                                                                                                 pol. 5031 o 40 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 15 tis.Kč 

           na ORJ 140, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 5019 o 1 414 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5039 o 481 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5167 o 215 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5175 o 11 tis.Kč  

                                                                       ÚZ 103133063, pol. 5019 o 167 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5039 o 57 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5167 o 26 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5175 o 2 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 103107606, pol. 5019 o 84 tis.Kč               

                                                                                                 pol. 5039 o 29 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5167 o 13 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5175 o 1 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7039 o 11 000 tis.Kč 

                                                             org. 7242 o 5 900 tis.Kč 

                                                             org. 7085 o 9 000 tis.Kč 

                                                             org. 7337 o 5 750 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7242 o 4 000 tis.Kč 

                                                                         org. 7085 o 2 150 tis.Kč  

                               § 3631, pol. 6121, org. 4304 o 136 tis.Kč 

                                                             org. 4312 o 110 tis.Kč      

                               § 2321, pol. 6121, org. 7081 o 3 000 tis.Kč 

                                                             org. 7086 o 1 100 tis.Kč     

na § 3639, pol. 6122, ORJ 137 o 1 tis.Kč (C.9.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3233, pol. 5336, ORJ 140, ÚZ 332, org. 81 o 93 tis.Kč (A.1.) 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 402 tis.Kč (A.2.) 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 106 tis.Kč (A.3.) 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 220 tis.Kč (A.4.) 
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na § 3741, pol. 5336, ORJ 190, ÚZ 15065, org. 4270 o 1 204 tis.Kč (A.5.) 

(A.6.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, org. 43, ÚZ 104513013 o 1 923 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 104113013 o 227 tis.Kč  

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 599 tis.Kč (A.8.) 

na § 3311, pol. 5229, ORJ 160, ÚZ 7101 o 80 tis.Kč (C.2.) 

na § 4354, pol. 5331, ORJ 180, org. 43 o 1 385 tis.Kč (C.10.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 502 o 500 tis.Kč (C.7.) 

                                                   ÚZ 3500, org. 615 o 176 tis.Kč (C.11.)   

                                                   ÚZ 3500, org. 602 o 9 000 tis.Kč (E.1.)  

                                                   ÚZ 3500, org. 605 o 1 000 tis.Kč (E.2.)  

                                                   ÚZ 93, org. 505 o 1 150 tis.Kč (E.2.) 

                                                   ÚZ 93, org. 520 o 2 300 tis.Kč (E.3.) 

                                                   ÚZ 93, org. 508 o 4 953 tis.Kč (E.4.) 

                                                   ÚZ 3500, org. 608 o 3 195 tis.Kč (E.4)  

                                                   ÚZ 93, org. 522 o 4 111 tis.Kč (E.5.) 

                                                   ÚZ 3500, org. 622 o 186 tis.Kč (E.5.)   

                                                   ÚZ 3500, org. 603 o 2 278 tis.Kč (E.6.) 

                                                   ÚZ 93, org. 503 o 9 361 tis.Kč (E.6.) 

                                                   ÚZ 93, org. 524 o 226 tis.Kč (E.7.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 220 tis.Kč (A.4.) 

                                                  o 125 tis.Kč (C.13.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 5311, pol. 5499, ORJ 272, org. 8944 o 20 tis.Kč (C.1.) 

na § 3635, pol. 5169 o 22 tis.Kč (C.3.) 

na § 6171, pol. 5171, ORJ 136 o 1 000 tis.Kč (C.4.) 

na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 70 tis.Kč (C.5.) 

na § 3631, pol. 5154, ORJ 100 o 5 200 tis.Kč (C.6.) 

(C.8.) na ORJ 136, § 4339, pol. 5151 o 40 tis.Kč 

                                            pol. 5153 o 60 tis.Kč 

                                            pol. 5154 o 60 tis.Kč 

                                            pol. 5155 o 30 tis.Kč 

                                § 6171, pol. 5171 o 153 tis.Kč  

                                § 3639, pol. 5169 o 4 tis.Kč  

na § 3299, pol. 5909, ORJ 140, ÚZ 7606 o 6 766 tis.Kč (C.14.) 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7179 o 1 000 tis.Kč 
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                                            pol. 6121, org. 7292 o 9 500 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7095 o 4 900 tis.Kč 

                                                             org. 7183 o 500 tis.Kč 

                                                             org. 7281 o 500 tis.Kč 

                                                             org. 7312 o 1 500 tis.Kč 

                                                             org. 7093 o 450 tis.Kč 

                                                             org. 7096 o 4 900 tis.Kč  

                                                             org. 7210 o 4 900 tis.Kč 

                                                             org. 7297 o 4 500 tis.Kč  

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7234 o 200 tis.Kč 

                                                                         org. 7280 o 150 tis.Kč         

                                                                         org. 7310 o 150 tis.Kč 

                                                                         org. 7313 o 2 000 tis.Kč 

                                                                         org. 7314 o 500 tis.Kč 

                                                                         org. 7093 o 650 tis.Kč 

                                                                         org. 7097 o 1 500 tis.Kč 

                                § 3631, pol. 6121, org. 4307 o 246 tis.Kč 

                                § 2321, pol. 6121, org. 7088 o 200 tis.Kč 

                                                              org. 7318 o 1 300 tis.Kč 

                                                              org. 7319 o 1 500 tis.Kč 

                                                              org. 7320 o 1 100 tis.Kč 

na § 3639, pol. 6122, ORJ 136 o 77 tis.Kč (C.8.) 

na § 3639, pol. 6130, org. 8323, ORJ 137 o 1 tis.Kč (C.9.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 176 tis.Kč (C.11.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 220 tis.Kč (A.4.) 

na § 3311, pol. 5222, ORJ 160, ÚZ 7101 o 80 tis.Kč (C.2.) 

na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, org. 43 o 1 385 tis.Kč (C.10.) 

- investiční transfery 

na § 2212, pol. 6359, org. 3408, ORJ 100 o 500 tis.Kč (C.7.) 

s n i ž u j e  

- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

(C.13.) na § 3639, pol. 5901, ÚZ 3639 o 245 tis.Kč 

                                                              o 71 tis.Kč 

                                                              o 288 tis.Kč 

                                                              o 106 tis.Kč 

                                                              o 91 tis.Kč 

                                                              o 124 tis.Kč  

- účelová rezerva pro městské obvody 
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na § 6409, pol. 6901, ORJ 120 o 9 000 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 2 150 tis.Kč (E.2.) 

                                                  o 2 300 tis.Kč (E.3.) 

                                                  o 8 148 tis.Kč (E.4.) 

                                                  o 4 297 tis.Kč (E.5.) 

                                                  o 11 639 tis.Kč (E.6.) 

                                                  o 226 tis.Kč (E.7.)  

Městský obvod Poruba (A.7.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14336 o 65 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 14336 o 65 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 1 000 tis.Kč 

                                   ÚZ 93, org. 505 o 1 150 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3908 - rekonstrukce elektroinstalace MŠ Sokolovská 1168 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 000 tis.Kč  

- zvýší běžné výdaje na akci stavební práce na ZŠ Porubská 832 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 150 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.7., E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502 o 500 tis.Kč 

                                   ÚZ 3500, org. 602 o 9 000 tis.Kč  

- zvýší běžné výdaje na posun trolejbusové dráhy 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 500 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3947 - rekonstrukce ul. Kostelní 

na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 5 500 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3948 - rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 3 500 tis.Kč 

Městský obvod Proskovice (C.11.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 615 o 176 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3946 - zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Staroveské 

ul. v Ostravě-Proskovicích na § 221x, pol. 6121, ÚZ 3500 o 176 tis.Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (E.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 520 o 2 300 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu obecní kaple 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 000 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu osvětlení sportovní haly 

na § 3412, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 300 tis.Kč 
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Městský obvod Stará Bělá (E.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 508 o 4 953 tis.Kč 

                                   ÚZ 3500, org. 608 o 3 195 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu místních komunikací 

na § 22xx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 4 953 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na rekonstrukci ul. Na Zámčiskách 

na § 22xx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 3950000000 o 3 195 tis.Kč  

Městský obvod Svinov (E.5.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 522 o 4 111 tis.Kč 

                                   ÚZ 3500, org. 622 o 186 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu místních komunikací po rekonstrukcích 

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 4 000 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu místnosti pro MěPO 

na § 5311, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 111 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na rekonstrukci místnosti pro MěPO 

na § 5311, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 8761000000 o 186 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.12., E.6.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 2 278 tis.Kč 

                                   ÚZ 93, org. 503 o 9 361 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6910 - bezpečnostní opatření ve školských objektech 

na § 311x, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 278 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu silnoproudých a slaboproudých rozvodů v učebním pavilonu 

ZŠ Bohumínská na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 5 676 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na výměnu vnitřní elektroinstalace ZŠ Škrobálkova 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 3 685 tis.Kč   

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6911 - rekonstrukce rozvodů vody - ZŠ Pěší 1/66 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 000 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 6906 - hydroizolace školských objektů 

na § 311x, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 000 tis.Kč 

Městský obvod Plesná (E.8.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 524 o 226 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravy toku Plesenka na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 226 tis.Kč 

 

  

4) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 26 
Veřejná zakázka “Pojištění odpovědnosti”, poř. č. 167/2016 
  
Usnesení číslo: 04632/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 706-58640-28 o pojištění majetku a 

odpovědnosti podnikatelů, ve znění dodatku č. 1 až 5, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a Českou pojišťovnou a.s., 

se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, evidenční číslo 2521/2013/OFR, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o pojištění kolektivní 

odpovědnosti z výkonu povolání dle přílohy č. 2  předloženého materiálu s dodavatelem: 

Česká pojišťovna a.s. 

Sídlo: Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 

IČO: 45272956 

za cenu nejvýše přípustnou 403.000,- Kč (plnění osvobozeno od DPH) 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření následných smluv na období od 1. 9. 2017 do 31. 8.2018 a na období od 1. 9. 2018 

do 31.12.2018 za podmínky zachování ceny a podmínek ujednaných v předkládané smlouvě 

kolektivní odpovědnosti z výkonu povolání dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sdružení pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje na zabezpečení konference 

(zn.předkl.) 
09 
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TRANSPORT 
  
Usnesení číslo: 04633/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20 tis. Kč Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje, z. s., IČO: 00576310, se sídlem: Výstavní 8, 709 00 Ostrava, na 

zabezpečení 20. ročníku mezinárodní konference TRANSPORT 

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

investiční transf. ostat. přísp. organizacím 

na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                      o 20 tis. Kč 

z v ý š í: 

neinvestiční transfery neziskovým org. 

na § 2291, pol. 5229, ORJ 100                                                            o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 03.08.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 92 
Schválení podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu SFDI na 
stavbu “Oprava mostu ev. č. OV-305 na ul. Dr. Martínka” 
  
Usnesení číslo: 04634/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o finannční příspěvek z rozpočtu SFDI na stavbu “Oprava mostu ev. č. OV-305 

na ul. Dr. Martínka” 

 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy-odboru dopravy zajistit předložení žádosti o finanční příspěvek dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_VZ 33 
Veřejná zakázka “Měření úsekové rychlosti”, poř.č. 173/2016 
  
Usnesení číslo: 04635/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na nájem zařízení pro úsekové měření 

rychlosti vozidel dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad 
pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního 
města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních složek 
zřízených městem 
  

(zn.předkl.) 
22 
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Usnesení číslo: 04636/RM1418/66 
  
k materiálu č. BJ1418 02480/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročných zápůjčkách dle Zásad pro použití prostředků 

sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a 

organizačních složek zřízených městem, a to se zaměstnanci uvedenými v příloze č. 1 tohoto 

materiálu včetně vymezených účelů a výše zápůjček 

 

  

2) ukládá 

  
primátorovi 

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

jeho jednání dne 14. 9. 2016                                 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Milena Vodárková, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 2 
Návrh nesouhlasů ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 04637/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 732/71 

– ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava) s umístěním a realizací 

stavby „Ostrava  732/33 FAN-store company, př. NNk“ na pozemcích parc.č. 732/8, 1095/1, 

736/41, 732/32, 736/5, 732/72 a 732/33, všechny v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

pro  investora  stavby:  společnost  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly, IČO: 24729035   

    

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 491/6 – 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 171/177  

ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava) s umístěním a realizací 

stavby „Bytový dům – Heřmanice, Vrbická“ na pozemcích parc.č. 226, 409/20, 409/21 a 

409/25, všechny v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro investora stavby: XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXXXXX 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných nesouhlasů dle bodů 1a)  a 1b) tohoto usnesení  a s tím 

spojené  veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 02.09.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu nesouhlasů dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 02.09.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 13 
Návrh dodatku č.6 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny ev.č. obchodníka PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 
2753/2015/HS, na hladině nízkého napětí pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 04638/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.6 ke Smlouvě ev. č. obchodníka  PWM 1611270005, ev. č. zákazníka 

2753/2015/HS “Smlouva o  sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 

zákazníkovi” mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Moravská 

Ostrava,  IČO: 00845451 a společností ENWOX ENERGY s.r.o. se sídlem Denisova 639/2, 

Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, IČO: 02639564  dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Sleva z poplatku za pronájem vodohospodářské infrastruktury v 
průmyslové zóně Mošnov v roce 2016 pro Severomoravské vodovody a 

(zn.předkl.) 
84 
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kanalizace Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04639/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o slevě z poplatku za pronájem vodohospodářské infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov v 

roce 2016 pro společnost  Severomoravské  vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. 

října 169, 709 45 Ostrava, a to ve výši dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 17 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 
  
Usnesení číslo: 04640/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty,s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 

1,PSČ 110 00, IČ 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní 

služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

a) ve výši 500.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910769, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

b) ve výši 500.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910365, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

c) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910740, 

umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

  

 
RM_M 21 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04641/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Magistrátu  města 

Ostravy v rozsahu a způsobem dle důvodové zprávy -  fyzickou likvidací 

  

2) jmenuje 

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

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

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_VZ 2 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na generální opravu WC v 1.NP 
pravého křídla Nové radnice 
  
Usnesení číslo: 04642/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na generální opravu WC v 

1.NP pravého křídla Nové radnice zhotoviteli V.T.P. KUCHARČÍK s.r.o., IČO 28653572, se 

sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 206.270,- Kč bez 

DPH, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Zadání veřejné zakázky na poskytování telekomunikačních služeb na 
období od 01.11.2016 do 31.12.2017 
  
Usnesení číslo: 04643/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na základě výsledků elektronického výběrového řízení o pořadí nabídek a výběru nejvhodnější 

nabídky, tykající se veřejné zakázky na poskytování telekomunikačních služeb, kterou je 

nabídka společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 

Stodůlky,Praha 5, PSČ: 155 00,  IČ: 25788001, za jednotkové ceny dle přílohy č.3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 13 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1652/2016/HS/VZKÚ 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na opravu střechy budovy 
garáží na ul. Pašerových v Ostravě-Mariánských Horách 
  
Usnesení číslo: 04644/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1652/2016/HS/VZKÚ ze dne 28.6.2016 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností 

EUROTRADE IMPORT-EXPORT s.r.o., Škrobálkova 158/21, Kunčičky, 718 00 Ostrava, 

IČO 49609637 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem “Oprava střešního 

pláště budovy garáží” dle přílohy č.1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Elektromobily - operativní leasing”, poř. č. 106/2016 
  
Usnesení číslo: 04645/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 04469/RM1418/65 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy o 

nájmu dopravního prostředku a Smluv o nájmu dopravního prostředku na pronájem 

elektromobilů formou operativního leasingu, v rozsahu dle předloženého materiálu se 

společností: 

UniCredit Fleet Management, s.r.o. 

se sídlem: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10 
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IČO: 62582836 

za cenu nejvýše přípustnou 800.932,32 Kč bez DPH 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o reklamním partnerství, v rozsahu dle předloženého materiálu se 

společností: 

ČEZ, a.s. 

se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 

IČO: 45274649 

  

 
RM_M 8 
Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 04646/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 02499/16 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní XXXXXXXX, trvalý pobyt 

XXXXXXXX, XXXXXXXX, o vzdání se funkce přísedící zastupitelstvu města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit oznámení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 84 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy 
č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 04647/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
21 
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k materiálu č. BJ1418 02497/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 85 
Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 04648/RM1418/66 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 02499/16 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
oznámení stávajících přísedících Okresního soudu v Ostravě paní XXXXXX, trvalý pobyt 

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX a paní XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXX, o vzdání se 

funkce přísedící zastupitelstvu města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit oznámení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 
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