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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 18.10.2016  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

04947/RM1418/72 RM_M 0 Schválení programu 72. schůze rady města 
dne 18.10.2016 

35 

04948/RM1418/72 RM_M 22 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o výpůjčce č.2620/2009/MP mezi statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451 a Českou republikou, 
Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského 
kraje, 30. dubna 24, 728 99 Moravská Ostrava 
a Přívoz, IČO: 75151502 

25 

04949/RM1418/72 RM_M 23 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc září 2016 

25 

04950/RM1418/72 RM_M 9 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci 
do Programu na podporu poskytování sociálních 
služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 - 
MPSV státního rozpočtu 

50 

04951/RM1418/72 RM_M 12 Podání žádosti o dotaci v rámci Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb 
pro rok 2017 

50 

04952/RM1418/72 RM_M 37 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci 
v rámci Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro rok 2017 financovaný 
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 

50 

04953/RM1418/72 RM_M 38 Podání žádosti na MMR ČR o zkrácení vázací 
doby platnosti podmínek pro nakládání s byty 
postavenými z dotací a výmaz zástavního práva-
bytové domy Ocelářská 239/18, 619/41, 662/43, 
663/45, 664/47, Lidická 172/26, Sirotčí 694/41A, 
691/43, 695/43A, Jeremenkova 70/1, 
Zálužanského 66/2 v Ostravě-Vítkovicích 

50 

04954/RM1418/72 RM_M 36 Návrh na vyjádření souhlasu s podáním odvolání 
proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ve věci 
soudního sporu s paní Mirgovou 

21 

04955/RM1418/72 RM_M 10 Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři 28 
04956/RM1418/72 RM_M 44 Přihlášení pohledávky - ERZET export – 

import s. r. o. “v likvidaci” 
28 

04957/RM1418/72 RM_M 45 Stanovisko ve věci nároku společnosti Terasy 
Slezská, s. r. o. 

28 

04958/RM1418/72 RM_M 50 Návrh na stanovení termínů zasedání 
zastupitelstva města a schůzí rady města 
na rok 2017 

28 

04959/RM1418/72 RM_M 24 Objednávka na zajištění služeb v souvislosti 
s posuzováním vlivů koncepce na životní prostředí 
pro Integrovaný plán udržitelné mobility Ostrava 

38 
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04960/RM1418/72 RM_MZP 2 Návrh na stanovení platů ředitelů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava 
v oblasti sociální péče a zdravotnictví z důvodu 
legislativních změn 

86 

04961/RM1418/72 RM_M 3 Výjezdní zasedání Komise pro sociálně - právní 
ochranu dětí, zvláštního orgánu města 

86 

04962/RM1418/72 RM_M 26 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 
ve výši 314.100,- Kč a účelového neinvestičního 
příspěvku ve výši 566.100 Kč Domovu Magnolie, 
p. o. 

40 

04963/RM1418/72 RM_M 27 Návrh na změnu usnesení rady města 
č. 04722/RM1418/68 ze dne 13.09.2016, 
odstavec 1, kterým rada města souhlasila 
s vyřazením a likvidací majetku 
Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové 
organizace 

40 

04964/RM1418/72 RM_M 28 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 
Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 

40 

04965/RM1418/72 RM_M 6 Smlouva o spolupráci při realizaci projektu 
přímého přidělení “Sociální bydlení - metodická 
a informační podpora v oblasti sociálních agend” 

86 

04966/RM1418/72 RM_M 13 Navýšení účelové dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro statutární 
město Ostrava k dofinancování sociálních 
služeb v r. 2016 a uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ev. číslo 
02405/2016/SOC 

86 

04967/RM1418/72 RM_M 14 Přijetí navýšení účelových dotací z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje a uzavření dodatků 
ke Smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro příspěvkové 
organizace v oblasti sociální a zdravotnictví 

86 

04968/RM1418/72 RM_M 29 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci 
k předfinancování projektů “Transformace 
Domova Barevný svět” a “Transformace Domova 
na Liščině” (1. etapa) právnické osobě Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace ve výši       
20.000 tis. Kč 

86 

04969/RM1418/72 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava 
v oblasti kultury 

31 

04970/RM1418/72 RM_M 5 Žádost o poskytnutí neinvestičního účelového 
příspěvku Janáčkové filharmonii Ostrava, 
příspěvkové organizaci, na realizaci koncertu 
v Německu 

60 
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04971/RM1418/72 RM_M 43 Návrh na poskytnutí mimořádných neinvestičních 
účelových dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy v oblasti Volný čas 

60 

04972/RM1418/72 RM_M 25 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Partnerské 
smlouvy v rámci projektu Rozvoj rovného 
přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 

91 

04973/RM1418/72 RM_M 42 Zahájení přípravy žádosti o dotaci pro projekt 
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 
Ostrava II 

91 

04974/RM1418/72 RM_M 47 Zahájení přípravy projektu “Klíče pro budoucnost 
našich dětí ve školských zařízeních města 
Ostravy II” 

91 

04975/RM1418/72 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním stavby 
na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy - “Požární zbrojnice Ostrava - Muglinov” 

08 

04976/RM1418/72 RM_M 16 Návrh na uzavření Dohody o zrušení smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření Dohody o skončení nájmu 
se společností GriffTec, s. r. o. 

08 

04977/RM1418/72 RM_M 17 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebností s Stavos Stavba, a. s., MSK 

08 

04978/RM1418/72 RM_M 18 Návrh koupit část nemovité věci v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 

08 

04979/RM1418/72 RM_M 19 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh nenabýt 
majetek nepatrné hodnoty v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava 

08 

04980/RM1418/72 RM_M 20 Návrh na předání vodohospodářského majetku 
statutárního města Ostravy 

08 

04981/RM1418/72 RM_M 30 Souhlas s podnájmem bytu v domě 
na ul. Horní 3030/96, Ostrava - Bělský Les 

08 

04982/RM1418/72 RM_M 31 Návrh na záměr pronájmu části nebytového 
prostoru v domě na ul. Horní 3039/114, Ostrava-
Bělský Les 

08 

04983/RM1418/72 RM_M 32 Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k. ú. 
Heřmanice, obec Ostrava. Návrh na záměr 
výpůjčky a souhlas s trvalým odnětím 
ze zemědělského půdního fondu části pozemku 
v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava. 

08 

04984/RM1418/72 RM_M 33 Návrh na souhlas s umístěním odplyňovací rýhy 
a stezky do části pozemku ve vlastnictví SMO 
a návrh na záměr výpůjčky částí pozemku v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava 

08 

04985/RM1418/72 RM_M 34 Návrh na dar jednotné kanalizace, v k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava, a uzavření darovací 
smlouvy s P.Z., T.Z.. 

08 
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04986/RM1418/72 RM_M 39 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 
v k. ú. Kunčičky, k. ú. Pustkovec a k. ú. Kunčice 
nad Ostravicí, obec Ostrava 

08 

04987/RM1418/72 RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů 
do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 
s právnickou osobou 

08 

04988/RM1418/72 RM_M 51 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů 
do pozemků ve vlastnictví SMO, s napojením 
přípojek, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 
se společností Vítkovice-výzkum a vývoj-
technické aplikace, a. s. 

08 

04989/RM1418/72 RM_M 2 Vystavení objednávky na výkon činnosti 
koordinátora BOZP včetně zpracování plánu 
BOZP v rámci stavby “Kanalizace splašková 
Plesná - Žižkov“ v Ostravě – Staré Plesné, 
Děhylově a Martinově ve Slezsku 

05 

04990/RM1418/72 RM_M 4 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 
příkazní č. 1073/2016/OI/VZKÚ 

05 

04991/RM1418/72 RM_M 8 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbami investičního odboru 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města 
Ostravy 

05 

04992/RM1418/72 RM_M 21 Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných 
břemenech a právu provést stavbu v souvislosti 
se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

05 

04993/RM1418/72 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce 
ORG 4311 “Doplnění VO Sokolská třída - dvorní 
část”, v městském obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

05 

04994/RM1418/72 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Příprava staveb VO (PD a IČ) 
II.”, poř. č. 191/2016 

05 

04995/RM1418/72 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Zpřístupnění školských 
příspěvkových organizací zřízených 
SMO imobilním osobám (PD+AD+IČ)”, 
poř. č. 174/2016 

05 

04996/RM1418/72 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce výtahu - Nová 
radnice - věž”, poř. č. 203/2016 

05 

04997/RM1418/72 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce trafostanice NN 
ÚČOV”, poř. č. 87/2016 

05 

04998/RM1418/72 RM_VZ 8 Významná veřejná zakázka “Tramvajové mosty 
ul. Plzeňská II.” 

05 

04999/RM1418/72 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Demolice ČOV Michálkovice”, 
poř. č. 208/2016 

05 
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05000/RM1418/72 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Doplnění VO Sabinova, Tichá”, 
poř. č. 202/2016 

05 

05001/RM1418/72 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO 
Kramolišova”, poř. č. 180/2016 

05 

05002/RM1418/72 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. 
Chocholouškova - Foerstrova”, poř. č. 185/2016 

05 

05003/RM1418/72 RM_MZP 3 Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
od 01.11.2016 

33 

05004/RM1418/72 RM_M 7 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 
na zajištění kosení č. 1369/2016/OŽP/VZKÚ 

80 

05005/RM1418/72 RM_M 48 Objednávka technické podpory VMware 
u spol. K2 Atmitec 

83 

05006/RM1418/72 RM_VZ 3 VZMR na nákup páteřních síťových zařízení 
CISCO se spol. Proact Czech Republic, s. r. o. 

83 

05007/RM1418/72 RM_VZ 4 Smlouva na dodávku a rozvoj integračních 
rozhraní IS Radnice VERA na kompozitní služby 
ISZR a Evidenci přestupků se společností VERA, 
spol. s r. o. 

83 

05008/RM1418/72 RM_VZ 14 Smlouva na upgrade hlasovacího a konferenčního 
zařízení H.E.R 

83 

05009/RM1418/72 RM_VZ 15 Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro projekt 
“Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace 

83 

05010/RM1418/72 RM_M 35 Úprava rozpočtu r. 2016 07 
05011/RM1418/72 RM_M 41 Návrh na uzavření Smlouvy o běžném účtu 

v měně EUR se Sberbank CZ, a. s. 
07 

05012/RM1418/72 RM_M 49 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, 
do SRN (Berlín) ve dnech 19.–22.09.2016 

39 

05013/RM1418/72 RM_M 1 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 
města formou elektronické aukce 

84 

05014/RM1418/72 RM_ORG 1 Schválení termínu 14. mimořádné schůze rady 
města dne 25.10. 2016 

28 

05015/RM1418/72 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 
Mariánskohorská - přeložka sloupů trakčního 
vedení”, poř. č. 148/2016 

05 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 7/58 

 
 Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 11 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti 
o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 
pro projekt „Dodávka vozidel na oddělený sběr 
a svoz odpadů včetně kontejnerů pro Technické 
služby Ostrava-Jih“ 

50 

RM_M 46 Návrh Programu na podporu vzdělávání 
a talentmanagementu v oblasti technických 
a přírodních věd na území statutárního 
města Ostravy 2017 

91 

 

RM_M 0 
Schválení programu 72. sch ůze rady m ěsta dne 18.10.2016 
  
Usnesení číslo: 04947/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 72. schůze rady města dne 18.10.2016 

  
 

RM_M 22 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o výp ůjčce č.2620/2009/MP 
mezi statutárním m ěstem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava , 
IČO: 00845451 a Českou republikou, Krajským ředitelstvím policie 
Moravskoslezského kraje, 30. dubna 24, 728 99 Morav ská Ostrava 
a Přívoz, IČO: 75151502 
  
Usnesení číslo: 04948/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2620/2009/MP mezi statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a Českou republikou, 
Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 24, 728 99 
Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 75151502 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc září 2016 
  
Usnesení číslo: 04949/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

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

  
 

RM_M 9 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci do Prog ramu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financov aný z kapitoly 313 -
MPSV státního rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 04950/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci do Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  
2) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání 
souhrnné žádosti statutárním městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace 
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu pro rok 2017 a o předložení žádosti o dotaci uvedené 
v bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.10.2016
 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 
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RM_M 12 
Podání žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu  poskytování 
sociálních služeb pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 04951/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti městského obvodu Ostrava-Jih o dotaci ze státního rozpočtu v rámci 
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 

  
2) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.10.2016
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 37 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci  Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný 
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 04952/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci v rámci podmínek dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 
prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  
2) žádá 
  

městský obvod Vítkovice o zabezpečení veškerých úkonů potřebných pro podání souhrnné 
žádosti statutárního města Ostravy v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 a o předložení žádosti o dotaci a všech 
jejich příloh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 10/58 

RM_M 38 
Podání žádosti na MMR ČR o zkrácení v ázací doby platnosti podmínek 
pro nakládání s byty postavenými z dotací a výmaz z ástavního práva-
bytové domy Ocelá řská 239/18, 619/41, 662/43, 663/45, 664/47, 
Lidická 172/26, Sirot čí 694/41A, 691/43, 695/43A, Jeremenkova 70/1, 
Zálužanského 66/2 v Ostrav ě-Vítkovicích 
  
Usnesení číslo: 04953/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

podat žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty 
postavenými z dotací a výmaz zástavního práva pro bytové domy Ocelářská 239/18, 619/41, 
662/43, 663/45, 664/47, Lidická 172/26, Sirotčí 694/41A, 691/43, 695/43A, Jeremenkova 70/1, 
Zálužanského 66/2 v Ostravě-Vítkovicích, dle důvodové zprávy a příloh předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje zajistit podání žádosti o zkrácení 
vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými z dotací a výmaz zástavního 
práva pro nájemní byty a bytové domy dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu se zákonem 
č. 129/2016 Sb. -změna zákona o rozpočtových pravidlech 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, 
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 36 
Návrh na vyjád ření souhlasu s podáním odvolání proti rozsudku 
Krajského soudu v Ostrav ě ve věci soudního sporu s paní Mirgovou 
  
Usnesení číslo: 04954/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o průběhu soudního řízení ve věci Žaneta Mirgová proti statutárnímu městu Ostrava 

  
2) souhlasí 
  

s podáním odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, č. j. 23 C 199/2009-406 
ze dne 02.09.2016 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 10 
Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendá ři 
  
Usnesení číslo: 04955/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři se společností Woodman production, 
a. s., se sídlem Martinovská 3262/50, 723 00 Ostrava - Martinov, IČ: 25394886, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 44 
Přihlášení pohledávky - ERZET export - import s. r. o . “v likvidaci” 
  
Usnesení číslo: 04956/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přihlášením pohledávky vůči společnosti ERZET export - import s. r. o. “v likvidaci” 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 45 
Stanovisko ve v ěci nároku spole čnosti Terasy Slezská s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 04957/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

stanoviska právních zástupců statutárního města Ostravy a společnosti Terasy Slezská s. r. o. 
podle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) nesouhlasí 
  

se smírným řešením ve věci uplatněného nároku ze strany společnosti Terasy Slezská s. r. o. 
v souvislosti se změnou území podle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 50 
Návrh na stanovení termín ů zasedání zastupitelstva m ěsta a sch ůzí 
rady m ěsta na rok 2017 
  
Usnesení číslo: 04958/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

termíny konání zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města na rok 2017 
dle předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Objednávka na zajišt ění služeb v souvislosti s posuzováním vliv ů 
koncepce na životní prost ředí pro Integrovaný plán udržitelné mobility 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04959/RM1418/72 

(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 Integrovaný plán udržitelné mobility Ostrava společností 

EKOTOXA s. r. o. 

se sídlem Fišova 403/7, Brno - Černá Pole, 602 00  IČO: 64608531 

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: 31.05.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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_MZP 2 
Návrh na sta novení plat ů ředitel ů příspěvkových organizací z řízených 
statutárním m ěstem Ostrava v oblasti sociální pé če a zdravotnictví 
z důvodu legislativních zm ěn 
  
Usnesení číslo: 04960/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti 
sociální péče s účinností od 01.11.2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

plat ředitele příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava v oblasti zdravotnictví 
s účinností od 01.01.2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Výjezdní zasedání Komise pro sociáln ě-právní ochranu d ětí, zvláštního 
orgánu m ěsta 
  
Usnesení číslo: 04961/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

konání výjezdního zasedání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, zvláštního orgánu města, 
v termínu 10. - 11.11.2016 v penzionu Sluníčko, Ostravice 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 14/58 

RM_M 26 
Návrh na poskytnutí investi čního p říspěvku ve výši 314.100,- Kč 
a účelového neinvesti čního příspěvku ve výši 566.100 K č 
Domovu Magnolie, p. o. 
  
Usnesení číslo: 04962/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 314.100,- Kč  a účelového neinvestičního 
příspěvku ve výši 566.100,- Kč. 

Domovu Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem 
Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice, dle přílohy č. 1: Projektová dokumentace 
na opravu střechy a opravu krovu, přílohy č. 2: Oprava zdi vstupu do 1. PP, přílohy č.3: Sanace 
vlhkosti sklepa a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

− snižuje rezerva města 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                                                                            o 882 tis. Kč 

− zvyšují se investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 6351, ORG 39, ORJ 180                                                                       o 315 
tis. Kč 

− zvyšují se neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 5331, ORG 39, ORJ 180                                                                       o 567 
tis. Kč 

  
 

 

3) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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úpravu závazných ukazatelů Domovu Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 
a to: 

zvýšení investičního příspěvku                                                                                  o 315 tis. Kč 

zvýšení neinvestičního příspěvku                                                                                 o 567 tis. 
Kč 

na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho 
výkon č. 03180/2015/SOC dle předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazných ukazatelů dle bodu 3) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 27 
Návrh na zm ěnu usnesení rady m ěsta č. 04722/RM1418/68                     
ze dne 13.09.2016, odstavec 1, kterým rada m ěsta souhlasila 
s vy řazením a likvidací majetku M ěstské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 04963/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) mění 
  

své usnesení č. 04722/RM1418/68, ze dne 13.09.2016, odstavec 1, kterým souhlasila 
s vyřazením a likvidací movitého majetku Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, tak, že částku 2 398 577,- Kč nahrazuje částkou 2 301 715,- Kč 
a původní přílohu č. 1 nahrazuje novou přílohou (příloha č. 2 předloženého materiálu) 

  
 

RM_M 28 
Udělení p ředch ozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 

(zn.předkl.) 
40 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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osoby D ětské centrum Dome ček, příspěvková organizace, 
IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 04964/RM1418/72 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o udělení předchozího souhlasu s nabytím finančních 
darů do vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, se sídlem 
Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi vystavit za zřizovatele předchozí souhlas 
zřizovatele dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.10.2016
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 6 
Smlouva o spolupráci p ři realizaci projektu p římého p řidělení “Sociální 
bydlení - metodická a informa ční podpora v oblasti sociálních agend” 
  
Usnesení číslo: 04965/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 04324/RM1418/64 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se Smlouvou o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení “Sociální bydlení -
metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend” 

  
 

 

 

2) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 Mgr. Michalovi Mariánkovi informovat MPSV o souhlasu RM 
se Smlouvou o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení “Sociální bydlení -
metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend” 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.11.2016
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 13 
Navýšení ú čelové dotace z rozpo čtu Moravskoslezského kraje 
pro statutární m ěsto Ostrava k dofinancování sociálních služeb 
v r. 2016 a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o poskytnutí dotace 
z rozpo čtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 02405/2016/SOC 
  
Usnesení číslo: 04966/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 03721/RM1418/56 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

− o přijetí navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek 
dotačního programu na Podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2016 pro statutární 
město Ostrava v celkové výši 1.097.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

− o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, ev. číslo 02405/2016/SOC 
dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

RM_M 14 (zn.předkl.) 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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Přijetí navýšení ú čelových dotací z rozpo čtu Moravskoslezského kraje 
a uzavření dodatk ů ke Smlouvám o poskytnutí d otací z rozpo čtu 
Moravskoslezského kraje pro p říspěvkové organizace v oblasti sociální 
a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 04967/RM1418/72 

86 

  
k usnesení č. 03582/RM1418/54 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí navýšení účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
“Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro krok 2016 financovaného z kapitoly 
313 - MPSV státního rozpočtu” u PO v oblasti sociální péče a zdravotnictví následovně: 

• Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, o částku 1.008.000,--Kč, 
z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 1.008.000,--Kč 

• Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, o částku 1.051.000,-- Kč, 
z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 1.051.000,--Kč 

• Domov pro seniory Iris, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace,  o částku 
500.000,-- Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 500.000,--Kč 

• Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace, o částku 1.078.000,-- Kč, 
z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 1.078.000,--Kč 

• Domov Korýtko, příspěvková organizace, o částku 2.610.000,-- Kč, z toho minimální 
částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 2.610.000,--Kč 

• Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, o částku 1.943.000,-- Kč, z toho 
minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 1.943.000,--Kč 

• Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, o částku  
311.000,-- Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 311.000,--Kč 

• Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
o částku 2.847.000,-- Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 
2.847.000,--Kč 

• Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o 12.000,-- Kč k financování 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 19/58 

sociální služby Linka důvěry 

  
2) souhlasí 
  

s uzavřením dodatků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ke smlouvám o poskytnutí dotací 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČO 70890692 a těmito příspěvkovými organizacemi následovně: 

• Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem 
Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 70631832, ev. číslo smlouvy 
01320/2016/SOC 
 

• Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 
702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 70631841, ev. číslo smlouvy 01454/2016/SOC 

• Domov pro seniory Iris, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem 
Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 70631824, ev. číslo smlouvy 
01560/2016/SOC 

• Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem 
Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 70631875, ev. číslo smlouvy 
01885/2016/SOC 

• Domov Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava -
Zábřeh, IČO 70631867, ev. číslo smlouvy 01939/2016/SOC 

• Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Opavská 4472/76,    
708 00 Ostrava - Poruba, IČO 70631883, ev. číslo smlouvy 01491/2016/SOC 

• Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO 70631816, ev. číslo smlouvy 
01447/2016/SOC 

• Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO 70631808, ev. číslo 
smlouvy 01402/2016/SOC 

• Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A,  
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00635162, ev. číslo smlouvy 01419/2016/SOC 

3) schvaluje 
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rozpočtové opatření kterým se: 

− zvýší 

ostatní neinvestiční přijaté transfery od kraj ů 

pol. 4122, ÚZ 13305, ORJ 120                                    o 11 360 tis. Kč 

− zvýší 

neinvestiční transfery 

§4350, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 34           o      500 tis. Kč 

§4357, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 34           o      508 tis. Kč 

§4350, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 35           o      716 tis. Kč 

§4357, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 35           o      335 tis. Kč 

§4350, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 36           o      500 tis. Kč 

§4350, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 37           o      408 tis. Kč 

§4357, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 37           o      670 tis. Kč 

§4350, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 38           o   2 122 tis. Kč 

§4357, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 38           o      488 tis. Kč 

§4350, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 40           o   1 530 tis. Kč 

§4357, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 40           o      413 tis. Kč 

§4350, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 41           o      311 tis. Kč 

§4354, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 43           o      667 tis. Kč 

§4357, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 43           o   2 180 tis. Kč 

§3539, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 170, org. 4241       o        12 tis. Kč 

4) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 29 
Návrh na poskytnutí návratné finan ční výpomoci k p ředfinancování 
projekt ů “Transformace Domova Barevný sv ět” a “Transformace 
Domova na Liš čině” (1. etapa) právnické osob ě Čtyřlístek - centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p říspěvková organizace 
ve výši 20.000 tis. K č 
  
Usnesení číslo: 04968/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0975/ZM1418/15 
k usnesení č. 1154/ZM1418/18 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci k zajištění financování projektů “Transformace 
Domova Barevný svět” a “Transformace Domova na Liščině” (1. etapa) právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 
ve výši 20.000 tis. Kč dle předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu plat ů ředitel ů příspěvkových organizací z řízených 
statutárním m ěstem Ostrava v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 04969/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti 
kultury s účinností od 01.11.2016 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
RM_M 5 (zn.předkl.) 
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Žádost o poskytnutí neinvesti čního ú čelového p říspěvku 
Janáčkové filharmonii Ostrava, p říspěvkové organizaci, na realizaci 
koncertu v N ěmecku 
  
Usnesení číslo: 04970/RM1418/72 

60 

  
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodlo 
  

o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostrava 
pro rok 2016 ve výši 130 tis. Kč Janáčkové filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, 
se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00373222, 
na realizaci projektu “Janáčkova filharmonie Ostrava se svým šéfdirigentem v Německu” 
dle přílohy č. 1 a 2  a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele – snížení neinvestičního příspěvku 
Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci,                                           o 300 tis. Kč 

úpravu závazného ukazatele – zvýšení neinvestičního příspěvku 
Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci,                                           o 130 tis. Kč 

  
 

RM_M 43 
Návrh na poskytnutí mimo řádných nein vesti čních ú čelových dotací 
z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 04971/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2016 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, 
a to ve výši dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření smluv 
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 
neinvestičních účelových dotací dle tohoto usnesení, přílohy č. 2, 3 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

− snižují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                                             o 31  tis. Kč 

  

− zvyšují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5223, ÚZ 7105                                                                              o 31 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 25 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 Partnerské smlouvy v rámci projektu 
Rozvoj rovného p řístupu ke vzd ělávání ve m ěstě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04972/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem mezi statutárním 
městem Ostrava a partnerskými školami v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve městě Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu    

RM_M 42 
Zahájení p řípravy žádosti o dotaci pro projekt Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve m ěstě Ostrava II 
  
Usnesení číslo: 04973/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
91 
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Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy žádosti o dotaci na projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 
Ostrava II v rámci výzvy č.02_16_021 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 

zajistit zpracování žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu 
s podmínkami výzvy č.02_16_021  

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.11.2016
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 47 
Zahájení p řípravy projektu “Klí če pro budoucnost našich d ětí 
ve školských za řízeních m ěsta Ostravy II” 
  
Usnesení číslo: 04974/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu “Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních 
města Ostravy II” ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu jako nositeli projektu zajistit veškeré 
úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.04.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
RM_M 15 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostravy - “Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov” 
  
Usnesení číslo: 04975/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby “Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov” na  pozemcích p. p. č. 421/1 ostatní 
plocha, jiná plocha a p.p.č. 417/15 ostatní plocha, silnice v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 
dle situačních snímků, které jsou přílohou č. 1/3a) - 1/3e) předloženého materiálu, 
pro žadatele: 
Statutární město Ostrava,  městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava 
pro územní a stavební řízení  

za podmínek: 

− daná stavba musí být v souladu  s výhledovým záměrem zřízení cyklistických pruhů 
na vozovce    ul.   Bohumínské, 

− v  případě  vodovodní  a   kanalizační  přípojky  budou  dodrženy  podmínky  stanovené 
zákonem    č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzav ření Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření Dohody o skon čení nájmu 
se spole čností GriffTec s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 04976/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
evid. č. 1294/2015/MJ ze dne 21.04.2015, s budoucím oprávněným: 

GriffTec s. r. o. 
se sídlem: U Cementárny 1177, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO: 286 05 632 

v rámci stavby “Peřkovice - Areál firmy GriffTec s. r. o.” 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu založeném “Nájemní smlouvou” 
ev. č. 1299/2015/MJ ze dne 21.04.2015 se společností 

GriffTec s. r. o. 
se sídlem: U Cementárny 1177, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
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IČO: 286 05 632 

jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 1906/61, ost. plocha - zeleň o výměře 42 m2

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, za účelem vybudování vodovodní a plynovodní 
přípojky v rámci realizace stavby “Petřkovice - Areál firmy GriffTec s. r. o.”,                            
a to ke dni 20.10.2016, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na z řízení služebností a uzav ření smluv o z řízení služebností 
s Stavos Stavba a. s., MSK 
  
Usnesení číslo: 04977/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnosti ve prospěch vlastníka pozemků p. p. č. 306/83, 
p. p. č. 306/84, p. p. č. 306/85, p. p. č. 306/86, všechny v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 
a uzavřít smlouvu o zřízení služebností – zřízení, provozování a údržby 4 přípojek splaškové 
kanalizace a 4 přípojek dešťové kanalizace a užívání částí pozemku pro 4 přístupy a příjezdy 
k pozemkům p. p. č. 306/83, p. p. č. 306/84, p. p. č. 306/85, p. p. č. 306/86, všechny 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, k částem pozemku: 

− p. p. č. 306/44 – ovocný sad 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

Stavos Stavba a. s. 
se sídlem U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO 447 39 494, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 

 

2) rozhodla 
  

na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
– zřízení, provozování a údržby podzemního vodovodního řadu k pozemkům svěřených 
k hospodaření Základní škole, Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvkové organizaci: 
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p. p. č. 613/103 – ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 613/108 – ostatní plocha, jiná plocha, 
oba v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s povinným: 

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Návrh koupit část nemovité v ěci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04978/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města koupit část pozemku p. p. č. 566/6, o výměře 85 m2, oddělenou 
dle geometrického plánu č. 2029-45/2016 a nově označenou jako pozemek p. p. č. 566/6, 
k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníka Jxxx Chxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu obvyklou ve výši 37.740,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) 
tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, za podmínky, že nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
 

 

3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
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za podmínky, že nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární 
město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 19 
Návrh na zám ěr města prodat část nemovité v ěci v k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava, návrh nenabýt majetek nepatrné hodnot y v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04979/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat část pozemku p. p. č. 635/10, 
o výměře 23 m2, k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřeno městskému obvodu Michálkovice, který je dle geometrického                      
plánu č. 2018-7/2016 pro k. ú. Michálkovice, obec Ostrava označena jako pozemek 
p. p. č. 635/12 

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 

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
RM_M 20 
Návrh na p ředání vodohospodá řského majetku statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04980/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 
ceně 1,226.469,50 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 
do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

I. Dokončená investiční akce statutárního města  Ostrava 

− Kanalizace DN 250, DN 300 včetně 4 kusů kanalizačních šachet celkové délky          
72,2 m, uložená v pozemcích parc. č. 641, parc. č. 805, parc. č. 635, všechny v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem 
č.83/16/VH/K ze dne 20.07.2016 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce 
kanalizace v ul. Skautská” ORG 7301, v pořizovací ceně 1,226.465,50 Kč 

II.  Dlouhodobý hmotný majetek, který statutární město Ostrava nabylo  kupními smlouvami 
ev. č. 2394/2016/MJ ze dne 15.09.2016 a ev. č. 2396/2016/MJ ze dne 15.9.2016, a to: 

− Jednotná kanalizace DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 700, 
DN 800, DN 1000, DN 1100 včetně 107 kusů kanalizačních šachet celkové délky 
3 228,18 m, uložená v pozemcích parc. č. 2167/19,  parc. č. 2167/80, parc. č. 2182/9, 
parc. č. 2167/91, parc. č. 2167/64, parc. č. 2167/75, parc. č. 2148/10, 
parc. č. 2167/88, parc. č. 3216/9, parc. č. 2167/87, parc. č. 2167/89, parc. č. 2352, 
parc. č. 2148/2, parc. č. 2148/4, parc. č. 2182/6, parc. č. 2182/16, parc. č. 2167/100, 
parc. č. 2167/101, parc. č. 2182/25, parc. č. 2147, parc. č. 2148/9, parc. č. 3216/1, 
parc. č. 3216/5, parc. č. 3216/6, všechny v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
a vybudována v rámci stavby “Inženýrské sítě v k. ú. Radvanice”, v pořizovací 
ceně 1,- Kč 

− Vodovodní řady DN 80, DN 100, DN 150 včetně vodojemu o objemu 600 m3

a tlakové stanice, 16 kusů hydrantů, 1 kusu čerpadla, 10 kusů podzemních 
armaturních šachet  celkové délky 1 446,65 m, uložené v pozemcích 
parc. č. 2167/19, parc. č. 2167/67, parc. č. 2167/80, parc. č. 2182/9, parc. č. 2182/14, 
parc. č. 2167/64, parc. č. 2167/75, parc. č. 2167/100, parc. č. 2182/25, všechny 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a vybudované v rámci stavby “Inženýrské sítě 
v k. ú. Radvanice”, v pořizovací ceně 3, - Kč 

  
2) zmocňuje 
  

zastupující vedoucí odboru majetkového k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 
1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 21.10.2016
 zastupující vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 30 
Souhlas s podnájmem bytu v dom ě na ul. Horní 3030/96, Ostrava -
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 04981/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s  podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 24, ul. Horní 3030/96, Ostrava-
Bělský Les, mezi nájemcem Mgr. Pxxxxx Pxxxxxx,  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a podnájemci paní Jxxxx Rxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
Mxxxxx Wxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou od udělení souhlasu 
rady města 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na zám ěr pronájmu části nebytového prostoru v dom ě 
na ul. Horní 3039/114, Ostrava - B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 04982/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku 126/15, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je budova č. p. 3039, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to nebytový prostor 
v 1. podzemním podlaží označený jako “místnost 1, WC, sprcha, šatna” o celkové ploše            
45,68 m2 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a zároveň si vyhrazuje kdykoli tento záměr zrušit  

  
 

RM_M 32 
Návrh na zám ěr pronájmu částí pozemku v k. ú. He řmanice, 
obec Ostrava . Návrh na zám ěr výp ůjčky a souhlas s trvalým odn ětím 
ze zemědělského p ůdního fondu části pozemku v k. ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 04983/RM1418/72 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
a to p. p. č. 495/1, ost. plocha - silnice o celkové výměře 10,70 m2, a to část označená 
v katastrální mapě jako “A” o výměře 6,60 m2, část označená v katastrální mapě jako “B” 
o výměře 3,50 m2 a část označená v katastrální mapě jako ”C” o výměře 0,60 m2

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Koněvova), dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou 
č. 1předloženého materiálu, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc. č. 1483/1, trvalý travní porost o výměře 88,25 m2 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
(ul. Kyjovická x ul. Družební), dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého 
materiálu, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) souhlasí 
  

za vlastníka pozemku 
s trvalým vynětím části pozemku parc. č. 1483/1, trvalý travní porost o výměře 88,25 m2

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ze zemědělského půdního fondu v souladu s ust. § 9 odst. 5 
písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu a s podáním žádosti 
o vynětí ze zemědělského půdního fondu Moravskoslezským krajem, zastoupený Správou 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 
702 23 Ostrava, IČO: 00095711 

  
 

 

 

 

 

 

RM_M 33 
Návrh na souhlas s umíst ěním odply ňovací rýhy a stezky do části 
pozemku ve vlastnictví SMO a návrh na z áměr výp ůjčky částí pozemku 
v k.ú. P řívoz, obec Ostrava. 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 04984/RM1418/72 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním odplyňovací rýhy a stezky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

− p. p. č. 280/1 - ostatní plocha, neplodná půda 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

pro: 

Green Gas DPB, a. s. 
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
IČO: 00494356 

v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla 
v Moravskoslezském kraji” 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, p. p. č. 280/1, 
ost. plocha - neplodná půda o celkové výměře 194 m2, a to část označená v katastrální mapě 
jako “A” o výměře 60 m2 a část označená v katastrální mapě jako část “B” o výměře 134 m2

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Na Náhonu, v blízkosti dálnice D1), dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit 

  
 

 

 

 

 

 

 

RM_M 34 
Návrh na dar jednotné kanalizace, v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 
a uzavření darovací smlouvy s P.Z., T.Z.. 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 04985/RM1418/72 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí daru jednotné kanalizace DN 300 celkové délky 212,1 m, která je uložena 
v pozemcích  v k. ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 1A, č. 1B předloženého materiálu,
a to: 
− p. p. č. 253/2  -  orná půda, 
− p. p. č. 253/14  -  orná půda, 

a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s 

žadateli – dárci 
Pxxxx Zxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Mgr. Txxxxxx Zxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Stavební objekt byl vybudován v rámci stavby “Příprava území pro výstavbu 10 RD Ostrava -
Hladnov, II. etapa” 

  
 

RM_M 39 
Návrh na zám ěr města pronajmout části pozemk ů v k. ú. Kun čičky, 
k. ú. Pustkovec a k. ú. Kun čice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04986/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1655 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 20,125 m2 v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 
č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Pustkovec, obec, a to: 
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− parc. č. 4625/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33,73 m2 
− parc. č. 4707/2 - orná půda o výměře 58,97 m2 
− parc. č. 4708 - ostatní plocha, zeleň o výměře 79,79 m2 
− parc. č. 4709 - ostatní plocha, zeleň o výměře 25,81 m2 
− parc. č. 4833/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 17,79 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 922/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 40 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavebních objekt ů do pozemk ů 
ve vlastnictví SMO, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní smlouvy s právnickou 
osobou 
  
Usnesení číslo: 04987/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavebních objektů do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
a to: 

− vodovodního přivaděče DN 500 do pozemků 

parc. č. 2904/6 – trvalý travní porost, 
parc. č. 2904/7 – trvalý travní porost, 
parc. č. 3859/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

 

 

− trubního mostu včetně železobetonové podpěry trubního mostu, 
− kalosvodního potrubí, 
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do pozemků 

parc. č. 2904/6 – trvalý travní porost, 
parc. č. 2904/7 – trvalý travní porost, 

oba v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

s dočasným umístěním zpevněné manipulační plochy pro zařízení staveniště do pozemků 

parc. č. 2904/6 – trvalý travní porost, 
parc. č. 2904/7 – trvalý travní porost, 

oba v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

pro investora: 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO 451 93 665, 

v rámci stavby “Přivaděč DN 500 Záhumenice – Bělá, rekonstrukce přívodního řadu, 1. etapa –
havarijní řešení přechodu řeky Odry” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodního přivaděče DN 500 včetně trubního mostu a železobetonové 
podpěry trubního mostu, kalosvodního potrubí DN 150 k částem pozemků: 

parc. č. 2904/6 – trvalý travní porost, 
parc. č. 2904/7 – trvalý travní porost, 
parc. č. 3859/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO 451 93 665, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Stará Bělá, 
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obec Ostrava, a to: 

− parc. č. 2904/6 - trvalý travní porost o výměře 1319,09 m2 
− parc. č. 2904/7 - trvalý travní porost o výměře 288,35 m2 
− parc. č. 3859/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125,64 m2 

účelem nájmu je: 
a) vybudování inženýrské sítě 

−   vodovodního přivaděče DN 500 umístěného v pozemcích parc. 2904/6, 
parc. č. 2904/7, parc. č. 3859/7, všechny v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, včetně 
trubního mostu a železobetonové podpěry trubního mostu umístěných na pozemcích 
parc. č. 2904/6, parc. č. 2904/7, oba v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

−   kalosvodního potrubí DN 150 umístěného v pozemcích parc. č. 2904/6, 
parc. č. 2904/7, oba v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

b) umístění zařízení staveniště na pozemích parc. č. 2904/6, parc. č. 2904/7, 
oba v k. ú. Stará Bělá obec Ostrava v rámci stavby “Přivaděč DN 500 Záhumenice - Bělá, 
rekonstrukce přívodního řadu, 1. etapa - havarijní řešení přechodu řeky Odry” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 155.977,20 Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem předání 
předmětu nájmu po vybudování inženýrských sítí, nejpozději však 31.12.2018 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM_M 51 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavebních objekt ů do pozemk ů 
ve vlastnictví SMO, s napojením p řípojek, uzav ření smlouvy o budoucí 

(zn.předkl.) 
08 
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smlouv ě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy se spole čností 
Vítkovice-výzkum a vývoj-technické aplikace a. s. 
  
Usnesení číslo: 04988/RM1418/72 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

pro územní řízení s umístěním: 

přípojky splaškové kanalizace, 
přípojky dešťové kanalizace, 
přípojky vodovodu, 
přípojky zemního plynu, 

venkovního osvětlení, tj. kabelového vedení venkovního osvětlení včetně sloupu venkovního 
osvětlení 

do částí pozemku 
− p. p. č. 802/1 - orná půda v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

přípojky slaboproudu 

do částí pozemků 
− p. p. č. 802/1 – orná půda, 
− p. p. č. 813/29 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
− p. p. č. 813/39 - ostatní plocha, jiná plocha, 
− p. p. č. 813/55 - ostatní plocha, jiná plocha, 
− p. p. č. 813/64 - ostatní plocha,  ostatní komunikace, 
− p. p. č. 1259/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

příjezdové komunikace 

do částí pozemků 
− p. p. č. 802/1 - orná půda, 
− p. p. č. 1465/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
− p. p. č. 1466/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

 

 

 
 
pro investora: 

Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a. s. 
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se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, 
IČO 276 77 257, 

v rámci stavby “MAESTOSO ADVANCED MATERIALS” 

  
2) souhlasí 
  

s připojením 

a) nově budovaných přípojek na inženýrské sítě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
a to: 

−   přípojky vody na vodovodní řad DN 350 v pozemku p. p. č. 802/1 v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov, 

−   přípojky splaškové kanalizace na splaškovou kanalizaci DN 300 v pozemku 
p. p. č. 802/1 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

−   přípojky dešťové kanalizace na dešťovou kanalizaci DN 600 v pozemku p. p. č. 802/1 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

za podmínky vydání souhlasného stanoviska a dodržení podmínek v něm uvedených 
provozovatelem inž. sítí společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 

−   přípojky zemního plynu na STL plynovod DN 225 v pozemku p. p. č. 802/1 v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov, 

za podmínky vydání souhlasného stanoviska a dodržení podmínek v něm uvedených 
společností GridServices, s. r. o., 

b) příjezdové komunikace na účelovou komunikaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
na pozemku p. p. č. 1465/2 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

pro investora: 

Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a. s. 
se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, 
IČO 276 77 257, 

v rámci stavby “MAESTOSO ADVANCED MATERIALS”, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 

3) rozhodla 
  na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 
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provozování a údržby přípojky splaškové kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, přípojky 
vodovodu, přípojky zemního plynu, venkovního osvětlení, tj. kabelového vedení venkovního 
osvětlení včetně sloupu venkovního osvětlení a přípojky slaboproudu, užívání částí pozemků 
pro přístup a příjezd k pozemku p. p. č. 802/83 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

k částem pozemků: 

− p. p. č. 802/1 – orná půda, 
− p. p. č. 813/29 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
− p. p. č. 813/39 - ostatní plocha, jiná plocha, 
− p. p. č. 813/55 - ostatní plocha, jiná plocha, 
− p. p. č. 813/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
− p. p. č. 1259/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
− p. p. č. 1465/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
− p. p. č. 1466/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s budoucím oprávněným: 

Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a. s. 
se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, 
IČO 276 77 257, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  
4) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov, a to: 

− p. p. č. 802/1 - orná půda, a to část A o výměře 792 m2, část B o výměře 85 m2, část C 
o výměře 42 m2, část D o výměře 17 m2, část E o výměře 54 m2 a část F o výměře 65 m2 

− p. p. č. 813/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2 
− p. p. č. 813/39 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 
− p. p. č. 813/55 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m2 
− p. p. č. 813/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2 
− p. p. č.1259/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 
− p. p. č. 1465/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 
− p. p. č. 1466/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 213 m2  

se společností Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s., se sídlem 
Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 276 77 257 

za účelem vybudování: 

− přípojky splaškové kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, přípojky vodovodu, přípojky 
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zemního plynu a venkovního osvětlení, tj. kabelového vedení venkovního osvětlení včetně 
sloupu venkovního osvětlení v pozemku p. p. č. 802/1 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

− přípojky slaboproudu v pozemcích p. p. č. 802/1, p. p. č. 1259/1, p. p. č. 813/55, 
p. p. č. 813/64, p. p. č. 813/29, p. p. č. 813/39 vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

− příjezdové komunikace na pozemcích p. p. č. 802/1, p. p. č. 1465/2 a p. p. č. 1466/2 

v rámci stavby “MAESTOSO ADVANCED MATERIALS” 

za nájemné ve výši 60,- Kč/m2/rok, tj. 85.440,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, 
který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch nájemce jako oprávněného, 
nejpozději však 31.12.2020 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  
 

RM_M 2 
Vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP v četně 
zpracování plánu BOZP v rámci stavby “Kanalizace sp lašková Plesná -
Žižkov“ v Ostrav ě – Staré Plesné, D ěhylov ě a Martinov ě ve Slezsku 
  
Usnesení číslo: 04989/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP 

v rámci stavby “Kanalizace splašková Plesná - Žižkov” v Ostravě - Staré Plesné, Děhylově 
a Martinově ve Slezsku zhotoviteli: 

Ing. Pavel Himler 
Místo podnikání: Zátiší 754, 735 31 Bohumín - Skřečoň 
IČO: 64595218 

za cenu nejvýše přípustnou 245.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  zastupujícího vedoucího odboru investičního k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

   
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík T: 30.11.2016
 zastupující vedoucí odboru investičního 
RM_M 4 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo a smlouv ě příkazní 

(zn.předkl.) 
05 
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č. 1073/2016/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 04990/RM1418/72 
  
k usnesení č. 03602/RM1418/54 ze dne 5.4.2016 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1073/2016/OI/VZKÚ 
“Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa (PD, IČ, AD)” se zhotovitelem: 

Projekt 2010, s. r. o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava, IČO: 48391531 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 8 
Návrh na uzav ření “Smluv o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbami investi čního odboru zahrnutými do kapitálového rozpo čtu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04991/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Propojení kanalizace 
Nová Bělá - Hrabová” mezi vlastníkem: 

Radim Tokoš 
Na Mečník 652, 739 24 Krmelín 

a 
oprávněným: 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na  části pozemku parc. č. 1316/1 v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
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o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Propojení kanalizace 
Nová Bělá - Hrabová” mezi vlastníkem: 

Ing. Radomír Zezulka 
Horymírova 1907/116, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

a 
oprávněným: 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc. č. 1063/1 
a parc. č. 1063/2 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 
“Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská” mezi povinným: 

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
IČO: 69797111 

a 
oprávněným: 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č.1906/3 
a parc. č. 1906/7 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu 

  
 

 

 

 

 

 

 

RM_M 21 (zn.předkl.) 
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Návrh na uzav ření smluv o budoucích v ěcných b řemenech a právu 
provést stavbu v souvislosti se stavbami zahrnutými  do kapitálové ho 
rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04992/RM1418/72 

05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou “Doplnění VO oblast Podsedliště” mezi vlastníkem Ing. Annou Masnou, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 2051/2 
v k. ú. Koblov, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít ”Smlouvu smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem OMV Česká republika, 
s. r. o., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle 140 00 Praha-4, IČO: 48038687 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2047/5 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít ”Smlouvu smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Propojení 
kanalizace v ulici U Stavisek na sběrač B v Ostravě - Radvanicích” mezi vlastníkem 
Asental Land, s. r. o, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, 
PSČ 702 00, IČO:27769143 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 845/3 v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 
  uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 

se stavbou “Rekonstrukce s rozšíření kanalizace Nová Bělá - II.etapa” mezi 
vlastníkem Marií Šugarovou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 780/1 v k. ú. 
Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
o dílo na realizaci akce ORG 4311 “Dopln ění VO Sokolská t řída - dvorní 
část”, v m ěstském obvodu Moravská Ostrava a P řívoz 
  
Usnesení číslo: 04993/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce 

ORG 4311 “Doplnění VO Sokolská třída - dvorní část”, v městském obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, za cenu nejvýše přípustnou169 097,- Kč (bez DPH), 
se zhotovitelem : ELTOM, s. r. o., Oběžná 163/19, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00, 
IČO 258 37 117, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “P říprava staveb VO (PD a I Č) II.”, po ř.č. 191/2016 
  
Usnesení číslo: 04994/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektových 

dokumentací a zajištění pravomocných územních rozhodnutí pro stavby ”Rekonstrukce VO 
oblast nám. Jana Nerudy”, “Rekonstrukce VO oblast Porubská - Bohuslava Martinů” 
a “Doplnění VO Karla Aksamita” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

PTD Muchová, s. r. o. 
se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava 
IČO: 27767931 
za cenu nejvýše přípustnou 731.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Zp řístupn ění školských p říspěvkových organizací 
zřízených SMO imobilním osobám (PD+AD+I Č)”, po ř. č. 174/2016 
  
Usnesení číslo: 04995/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektových 
dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, projektových dokumentací pro vydání 
stavebního povolení a projektových dokumentací pro provádění stavby, včetně plánů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích (dále jen “BOZP) a jejich průběžné 
aktualizace, výkonu koordinátora BOZP při přípravě projektových dokumentací, výkonu 
inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci akce “Zpřístupnění školských příspěvkových 
organizací zřízených SMO imobilním osobám”, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s dodavatelem 

Projekt 2010, s. r. o. 
se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 760.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce výtahu - Nová radnice - věž”, 
poř. č. 203/2016 
  
Usnesení číslo: 04996/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení díla “Rekonstrukce 
osobního výtahu v budově Nové radnice - věž” na ul. Prokešovo nám. 8 v Ostravě 
podle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o. 
se sídlem: Teslova 873/2, 702 00 Ostrava - Přívoz 
IČO: 43965865 

za cenu nejvýše přípustnou 1.083.100,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce trafostanice NN Ú ČOV”, po ř. č. 87/2016 
  
Usnesení číslo: 04997/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04285/RM1418/63 
k usnesení č. 04108/RM1418/61 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 
trafostanice NN ÚČOV”, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v předloženém 
materiálu, uchazeče, který předložil nabídku pod: 

poř. č. 7 
ZÁVODNÝ ELEKTRO s. r. o. 
se sídlem: č. p. 180, 739 47 Lhotka 
IČO: 26848007 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 tohoto 
materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu na realizaci stavby “Rekonstrukce trafostanice NN ÚČOV”, v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 6: 

Q - ELEKTRIK a. s. 
se sídlem: Podzámčí 1926, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
IČO: 26789655 

za cenu nejvýše přípustnou 7.334.787,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 8 
Významná ve řejná zakázka “Tramvajové mosty ul. Plze ňská II.” 
  
Usnesení číslo: 04998/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04696/RM1418/67 
k usnesení č. 1304/ZM1418/19 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce na realizaci stavby “Tramvajové mosty 
ul. Plzeňská” v rozsahu předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Demolice ČOV Michálkovice”, po ř.č. 208/2016 
  
Usnesení číslo: 04999/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavební akce 
„Demolice ČOV v Ostravě Michálkovicích pozemek č. 101/2“ v k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

ERVO stavby, spol. s. r. o. 
Sídlo: Kapitána Jasioka 1380/29a, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá 
IČO: 25876333 

za cenu nejvýše přípustnou 450.632,00 Kč bez DPH 

  
 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Dopln ění VO Sabinova, Tichá”, po ř. č. 202/2016 
  
Usnesení číslo: 05000/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Doplnění 
VO Sabinova, Tichá“, v k. ú. Svinov, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
s dodavatelem: 

Ostravské komunikace, a. s. 
Sídlo: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 787.499,00 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Kramolišova”, po ř. č. 180/2016 
  
Usnesení číslo: 05001/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby 
„Rekonstrukce VO oblast Kramolišova“, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s dodavatelem: 

MORYS s. r. o. 
Sídlo: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz 
IČO: 42864771  

za cenu nejvýše přípustnou 1.273.097,00 Kč bez DPH 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 13 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Chocholouškova - Foerstrova”, 
poř. č. 185/2016 
  
Usnesení číslo: 05002/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Oprava 
vodovodu ul. Chocholouškova - Foerstrova“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s. r. o. 
Sídlo: V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava - Heřmanice 
IČO: 26843099  

za cenu nejvýše přípustnou 1.955.636,29 Kč bez DPH 

  
 

RM_MZP 3 
Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace od 1.11.2016 
  
Usnesení číslo: 05003/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

plat ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 
řízené statutárním městem Ostrava s účinností od 01.11.2016 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 7 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke Smlouv ě na zajišt ění kosení 
č. 1369/2016/OŽP/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 05004/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění kosení č. 1369/2016/OŽP/VZKÚ 
ze dne 12.05.2016, ve věci realizace víceprací v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, kterým se: 

− rozšiřuje předmět smlouvy v rozsahu předloženého návrhu, 
− zvyšuje celková cena díla o 231 000,- Kč bez DPH 

se zhotovitelem: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., IČ: 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 
700 30 Ostrava 

  
 

RM_M 48 
Objednávka technické podpory VMware u spol. K2 Atmi tec 
  
Usnesení číslo: 05005/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na poskytování technické podpory VMware vůči společnosti 
K2 atmitec s. r. o. se sídlem Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 42767717, 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací 
bodu 1) tohoto usnesení  
 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.10.2016
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 3 
VZMR na nákup páte řních sí ťových za řízení CISCO se spol. Proact 
Czech Republic s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 05006/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy na dodávku páteřních 
síťových zařízení CISCO se společností Proact Czech Republic, s. r. o. 
se sídlem: Brtnická 1486/2, 101 38 Praha 10 – Michle, IČO: 24799629, za cenu 1 988 000,- Kč 
bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 4 
Smlouva na dodávku a rozvoj integra čních rozhraní IS Radnice VERA 
na kompozitní služby ISZR a Evidenci p řestupk ů se spole čností VERA, 
spol. s r. o. 
  
Usnesení číslo: 05007/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy na dodávku a rozvoj 
integračních rozhraní IS Radnice VERA - kompozitní služby ISZR a Evidence přestupků 
se společností VERA, spol. s r. o., se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, 
IČO 625857978, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 14 
Smlouva na upgrade hlasovacího a konferen čního za řízení H.E.R 
  
Usnesení číslo: 05008/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy na dodávku a instalaci 
technologického zařízení se zhotovitelem Zdeňkem Němcem se sídlem Hloušecká 25/11, 
284 01 Kutná Hora - Hlouška, IČO 16536673, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 15 
Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro p rojekt “Zprost ředkující 
subjekt ITI ostravské aglomerace 
  
Usnesení číslo: 05009/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a v části A veřejné zakázky o uzavření kupní 
smlouvy se společností Vidaron a. s. se sídlem Rudé armády 651/19a, 733 01 Karviná Hranice, 
IČO 28633652, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na část B veřejné zakázky, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, vůči společnosti Vidaron a. s. se sídlem Rudé armády 651/19a, 733 01 
Karviná Hranice, IČO 28633652, ve výši 8 190,- Kč bez DPH a pověřuje vedoucí odboru 
projektů IT služeb a outsourcingu vystavením objednávky 

  
3) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na část C veřejné zakázky, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, vůči společnosti Vidaron a. s. se sídlem Rudé armády 651/19a, 733 01 
Karviná Hranice, IČO 28633652, ve výši 13 000,- Kč bez DPH a pověřuje vedoucí odboru 
projektů IT služeb a outsourcingu vystavením objednávky 

  
 

RM_M 35 
Úprava rozpo čtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 05010/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

a) úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Dětské centrum Domeček o 170 tis. Kč 

b) úpravu v účelových opravách místních komunikací a mostů dle bodu D.1. důvodové 
zprávy 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Polanka nad Odrou ve výši 4 650 tis. Kč na opravu místních komunikací Molákova, 
A. Letenské a Bezručova v lokalitě Fojtovská 

b) Petřkovice ve výši 1 000 tis. Kč na opravu chodníku podél ul. Koblovské 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

− neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 170 tis. Kč (A.1.) 
                                      ÚZ 201 o 1 000 tis. Kč (A.2.) 

− běžné výdaje 
na § 5599, pol. 5162, ORJ 133, ÚZ 201 o 1 000 tis. Kč (A.2.) 
na § 5512, pol. 5169, ORJ 121 o 310 tis. Kč (C.2.) 
na § 6171, pol. 5137, ORJ 133 o 310 tis. Kč (C.3.) 
na § 3633, pol. 5171, ORJ 100 o 2 420 tis. Kč (C.4.) 
(C.5.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139 o 15 tis. Kč 
                                            pol. 5164 o 6 tis. Kč 
                                            pol. 5167 o 96 tis. Kč 
                                            pol. 5175 o 18 tis. Kč 
na § 5311, pol. 5499, ORJ 272, org. 8936 o 1 345 tis. Kč (C.7.) 
(C.8.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5038 o 8 tis. Kč 
                                            pol. 5133 o 20 tis. Kč 
                                            pol. 5134 o 610 tis. Kč 
                                            pol. 5175 o 20 tis. Kč 
                                            pol. 5194 o 90 tis. Kč 
na § 3639, pol. 5362, ORJ 120 o 2 600 tis. Kč (E.1.) 

− kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7337 o 3 600 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 6121, org. 8006 o 277 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 6121, org. 8006 o 113 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7321 o 1 600 tis. Kč  
                                            pol. 6122, org. 7328 o 12 610 tis. Kč 
                               § 2229, pol. 6121, org. 3211 o 3 000 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
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− neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 170 tis. Kč (A.1.) 

− převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 520 o 4 650 tis. Kč (C.6.) 
                                               org. 511 o 1 000 tis. Kč (C.9.) 

z v y š u j e   rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 170 tis. Kč (A.1.) 

s n i ž u j í 

− běžné výdaje 
(C.2.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5039 o 43 tis. Kč 
                                            pol. 5131 o 5 tis. Kč 
                                            pol. 5132 o 52 tis. Kč 
                                            pol. 5134 o 80 tis. Kč 
                                            pol. 5136 o 10 tis. Kč 
                                            pol. 5137 o 12 tis. Kč 
                                            pol. 5156 o 91 tis. Kč 
                                            pol. 5164 o 7 tis. Kč 
                                            pol. 5167 o 10 tis. Kč 
(C.3.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5172 o 150 tis. Kč 
                               § 3119, pol. 5169 o 100 tis. Kč 
                               § 3311, pol. 5169 o 60 tis. Kč 
na § 3631, pol. 5171, ORJ 100 o 2 420 tis. Kč (C.4.) 
na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 135 tis. Kč (C.5.) 
(C.7.) na ORJ 272, § 5311, pol. 5499, org. 8944 o 76 tis. Kč 
                                                             org. 8939 o 570 tis. Kč 
                                                             org. 8934 o 250 tis. Kč  
                                            pol. 5169, org. 8940 o 81 tis. Kč 
                                            pol. 5131, org. 8941 o 337 tis. Kč 
                                            pol. 5139, org. 8937 o 31 tis. Kč 
(C.8.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5132 o 208 tis. Kč 
                                            pol. 5139 o 200 tis. Kč 
                                            pol. 5151 o 50 tis. Kč 
                                            pol. 5152 o 100 tis. Kč 
                                            pol. 5153 o 40 tis. Kč 
                                            pol. 5156 o 150 tis. Kč  
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− kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7085 o 3 600 tis. Kč  
                               § 3639, pol. 6121, org. 8006 o 390 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 7231 o 1 600 tis. Kč 
                                                            org. 0857 o 1 800 tis. Kč 
                                                            org. 7325 o 3 000 tis. Kč 
                                                            org. 7327 o 390 tis. Kč 
                                            pol. 6125, org. 7330 o 40 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7032 o 2 000 tis. Kč 
                                                             org. 7049 o 1 230 tis. Kč 
                                                             org. 7087 o 700 tis. Kč 
                                                             org. 7089 o 2 000 tis. Kč 
                                            pol. 6122, org. 7323 o 850 tis. Kč 
                                                             org. 7326 o 30 tis. Kč 
                                            pol. 6125, org. 7326 o 570 tis. Kč    
                               § 2229, pol. 6121, org. 3098 o 3 000 tis. Kč 
(C.6.) na ORJ 230, § 3111, pol. 6121, org. 6320 o 2 000 tis. Kč 
                               § 3113, pol. 6121, org. 6321 o 2 000 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 6121, org. 3068 o 400 tis. Kč 
                               § 6409, pol. 6909 o 250 tis. Kč   
(C.9.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3201 o 400 tis. Kč 
                                                             org. 3068 o 600 tis. Kč 

− neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 170 tis. Kč (A.1.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 600 tis. Kč (E.1.) 

Městský obvod Polanka nad Odrou (C.6.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 520 o 4 650 tis. Kč 
− zvýší běžné výdaje na opravy místních komunikací Molákova, A. Letenské a Bezručova 

v lokalitě Fojtovská na § 22xx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 4 650 tis. Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.9.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 1 000 tis. Kč 
− zvýší běžné výdaje na opravu chodníku podél ul. Koblovské 

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 000 tis. Kč  

 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 56/58 

4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2016
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 41 
Návrh na uzav ření Smlouvy o b ěžném účtu v m ěně EUR 
se Sberbank CZ, a. s. 
  
Usnesení číslo: 05011/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o běžném účtu v měně EUR mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8,729 30 Ostrava, IČ0 00 84 54 51 a Sberbank CZ, a. s., Praha 5, 
U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČO 25083325, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 49 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, 
člena rady m ěsta, do SRN (Berlín) ve dnech 19.–22.09.2016 
  
Usnesení číslo: 05012/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 04659/RM1418/67 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, 
do SRN (Berlín) ve dnech 19.-22.09.2016 
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RM_M 1 
Návrh na prodej p řebyte čného movitého majetku m ěsta formou 
elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 05013/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přebytečnosti movitého majetku  -  motorového vozidla  Škoda Superb Elegance 2,00 TDi; 
VIN: TMBCF73T399034453; RZ: 6T3 1010; rok výroby  2009 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy, aby prostřednictvím společnosti 
eCentre Ostrava a. s., Agrentinská  286/38, 170 00 Praha - Holešovice,  pobočka: 
Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava, dle důvodové zprávy zajistil realizaci elektronické aukce 
a všechny jiné úkony související s prodejem motorového vozidla, s výjimkou uzavření kupní 
smlouvy: 

Škoda Superb Elegance 2,0 TDi; VIN:TMBCF73T399034453; RZ: 6T3 1010; rok výroby 
2009 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.11.2016
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) stanovuje 
  

nejnižší vyvolávací cenu motorového vozidla v elektronické aukci zmíněné v bodu 2) tohoto 
usnesení: 

Škoda Superb Elegance 2,0 TDi; VIN:TMBCF73T399034453; RZ: 6T3 1010; 
rok výroby 2009; vyvolávací cena: 149 000,00 Kč; znalecký posudek 216155510 

  
4) rozhodla 
  o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s vítězem elektronické aukce 

zmíněné v bodu 2) tohoto usnesení 

  
5) zmocňuje 
  vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu kupní smlouvy 

   
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.11.2016
 vedoucí odboru hospodářské správy 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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_ORG 1 
Schválení termínu 14. mimo řádné sch ůze rady m ěsta dne 25.10.2016 
  
Usnesení číslo: 05014/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

termín 14. mimořádné schůze rady města dne 25.10.2016 od 08:30 hodin 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu Mariánskohorská  - přeložka 
sloup ů trak čního vedení”, po ř. č. 148/2016 
  
Usnesení číslo: 05015/RM1418/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby 
„Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská – stavební objekt SO 10 PŘELOŽKA 
SLOUPU TRAKČNÍHO VEDENÍ“ v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu s dodavatelem: 

Dopravní podnik Ostrava a. s. 
Sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava 
IČO: 61974757 

za cenu nejvýše přípustnou 638.808,62 Kč bez DPH 

  
 

  
  
 


