
Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 1/47  

Usnesení 
81. schůze rady města 
konané dne 24.01.2017 

čís. 05580/RM1418/81-05632/RM1418/81 

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Michal Mariánek 
náměstek primátora 
 

______________________________ 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 
náměstek primátora 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 2/47  

  
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 24.01.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05580/RM1418/81 RM_M 0 Schválení programu 81.schůze rady města konané 

dne 24.01.2017 

35 

05581/RM1418/81 RM_MZP 2 Veřejná zakázka “Systém sdružených nákupů 

statutárního města Ostrava - JŘSU” 

90 

05582/RM1418/81 RM_M 27 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc prosinec 2016 

25 

05583/RM1418/81 RM_M 30 Uspořádání akce 20. mezinárodní setkání jízdních 

policií v Ostravě 

25 

05584/RM1418/81 RM_M 34 Schválení dodatku č.1 ke smlouvě na zpracování 

IZ k projektu “Revitalizace Pustkoveckého údolí” 

38 

05585/RM1418/81 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Veletrh MIPIM 2017 - media 

relations”, poř. č. 266/2016 

38 

05586/RM1418/81 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Veletrh MIPIM 2017 - 

cateringové služby”, poř. č. 267/2016 

38 

05587/RM1418/81 RM_M 40 Veletrh MIPIM 2017 - Objednávka na zajištění 

služeb 

38 

05588/RM1418/81 RM_M 41 ITI ostravské aglomerace - výzvy k předkládání 

projektových záměrů, harmonogram výzev 

38 

05589/RM1418/81 RM_M 39 Veletrh MIPIM 2017 - Smlouva o dílo a licenční 

smlouva 

38 

05590/RM1418/81 RM_M 28 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana 

Marka Pokorného, ředitele příspěvkové 

organizace PLATO Ostrava, do USA (New York) 

ve dnech 26.01.–04.02.2017 

01 

05591/RM1418/81 RM_M 38 Udělení plné moci za účelem nahlížení do 

soudního spisu 

28 

05592/RM1418/81 RM_M 42 Žaloba proti rozhodnutí odvolacího finančního 

ředitelství v Brně a žádost o prominutí penále za 

prodlením s odvodem za porušení rozpočtové 

kázně 

28 

05593/RM1418/81 RM_M 35 Ukončení projektu „Modernizace přírodovědných 

a technických učeben základních škol na území 

MOb Poruba“ 

50 

05594/RM1418/81 RM_M 8 Udělení předchozího souhlasu s nabytím majetku 

děděním do vlastnictví právnické osoby Domov 

Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková 

organizace, IČO 70631875 

41 

05595/RM1418/81 RM_M 7 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

05596/RM1418/81 RM_M 22 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 

právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, ve výši 5.953.000,-- Kč 

 

40 
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05597/RM1418/81 RM_M 4 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z 

rozpočtu Moravskoslezského kraje pro projekt 

“Lidé lidem 2017” 

86 

05598/RM1418/81 RM_M 21 Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt 

“Společné plánování udržitelné sítě sociálních 

služeb v Ostravě” z Operačního programu 

Zaměstnanost 

86 

05599/RM1418/81 RM_M 24 Strategie prevence kriminality statutárního města 

Ostravy na období 2017-2021 

86 

05600/RM1418/81 RM_M 25 Předložení žádosti o státní účelovou dotaci v 

rámci Programu prevence kriminality na rok 2017 

86 

05601/RM1418/81 RM_M 26 Návrh na realizaci výběrového řízení pro 

poskytnutí transferů městským obvodům z 

rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem 

zabezpečení prevence kriminality na jejich úrovni 

v roce 2017 

86 

05602/RM1418/81 RM_M 10 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti 

(areál Vědecko-technologického parku Ostrava) a 

návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05603/RM1418/81 RM_M 11 Návrh na souhlas s provedením stavebních úprav 

předmětu nájmu a návrh na záměr města 

pronajmout nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, formou změny smlouvy 

08 

05604/RM1418/81 RM_M 12 Návrh na záměr města pronajmout část nemovité 

věci formou změny smlouvy, k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

05605/RM1418/81 RM_M 13 Informace o neuzavření smlouvy s právnickou 

osobou a návrh na zrušení bodu 2) usnesení č. 

04551/RM1418/66 ze dne 30.8.2016, návrh na 

záměr města pronajmout část nemovité věci (k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

08 

05606/RM1418/81 RM_M 14 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

05607/RM1418/81 RM_M 15 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro budoucího 

oprávněného Residence Foerstrova, s.r.o. 

08 

05608/RM1418/81 RM_M 16 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

OVANET a.s. a Dial Telecom, a.s. 

08 

05609/RM1418/81 RM_M 17 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s 

JM VISION a.s., Moravskoslezským krajem 

08 

05610/RM1418/81 RM_M 18 Návrh na koupi vodovodního řadu v k.ú. Nová 

Plesná, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy s 

panem Č.G. a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti s vlastníkem pozemku 

08 
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05611/RM1418/81 RM_M 19 Navýšení hodnoty vodohospodářského majetku 

SMO o realizované technické zhodnocení a záměr 

pronájmu vodohospodářských staveb 

08 

05612/RM1418/81 RM_M 29 Návrh nájemní smlouvy na pronájem části 

pozemku v k.ú. Hrabůvka, zrušení usnesení rady 

města ze dne 11.10.2016. 

08 

05613/RM1418/81 RM_M 36 Návrh na uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi a 

dohody o skončení nájmu se společností Garáže 

Ostrava, a. s. 

08 

05614/RM1418/81 RM_M 37 Souhlas s trvalým vynětím části pozemku v k. ú. 

Hrušov, obec Ostrava, návrh na záměr změnit 

nájemní smlouvu ev. č. 3163/2015/MJ ze dne 

17.12.2015, formou uzavření dodatku č. 1 

08 

05615/RM1418/81 RM_M 43 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava 

08 

05616/RM1418/81 RM_M 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 1778/2015/OI/ZFUN ze dne 24.06.2015 ke 

stavbě „Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, 

lokalita Jeremenko - III. etapa“ v k.ú. Vítkovice 

05 

05617/RM1418/81 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní v 

souvislosti se stavbou ORG 7040 Prodloužení 

sběrače B do Radvanic. 

05 

05618/RM1418/81 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového 

hangáru v areálu HZS MSK - interiér”, poř. č. 

245/2016 

05 

05619/RM1418/81 RM_M 23 Předchozí souhlas rady města k pronájmu a k 

prodeji nemovitostí svěřených městským 

obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku 

města. 

89 

05620/RM1418/81 RM_M 1 Rozpočtová úprava k zajištění spolufinancování z 

Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na 

realizaci ozdravných pobytů městskými obvody 

Moravská Ostrava a Přívoz a Stará Bělá v roce 

2017 podpořených z dotačního programu 

Moravskoslezského kraje 

80 

05621/RM1418/81 RM_M 2 Žádost o posunutí termínu čerpání finančních 

prostředků - výstavba mateřské školy Svinov 

80 

05622/RM1418/81 RM_M 5 Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro podporu projektu 

systému environmentálního managementu a 

certifikaci dle normy 14001 na Magistrátu města 

Ostravy 

80 

05623/RM1418/81 RM_M 20 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

05624/RM1418/81 RM_M 9 Dodatek č.1 smlouvy příkazní 09 

05625/RM1418/81 RM_M 31 Návrh Smlouvy o poskytování služby dopravního 

monitorovacího systému 

09 
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05626/RM1418/81 RM_M 32 Výměna a přemístění kamer na vybraných 

křižovatkách pro rok 2017 

09 

05627/RM1418/81 RM_M 33 Návrh dodatku č. 21 ke smlouvě o dílo a smlouvě 

mandátní uzavřené mezi subjekty - statutární 

město Ostrava a Ostravské komunikace, a.s. 

09 

05628/RM1418/81 RM_VZ 4 Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením 

“Zajištění výuky a výcviku žáků” 

09 

05629/RM1418/81 RM_VZ 5 Uzavření dodatku ke smlouvě na zpracování 

investičního záměru stavby “Rekonstrukce a 

revitalizace Náměstí republiky” 

09 

05630/RM1418/81 RM_VZ 6 Zadání zpracování investičního záměru stavby 

“Parkovací dům ZOO Ostrava” 

09 

05631/RM1418/81 RM_MZP 1 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 

ochrany životního prostředí a odboru 

strategického rozvoje k 1.2.2017 

36 

05632/RM1418/81 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Oprava LCD infopanelů a 

rozšíření informačního systému”, poř. č. 232/2016 

84 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

45 

  RM_M 6 Schválení investičního záměru rekonstrukce 

fotbalového areálu Bazaly 

45 
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RM_M 0 
Schválení programu 81. schůze rady města konané dne 24.01.2017 
  
Usnesení číslo: 05580/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 81. schůze rady města konané dne 24.01.2017  

  

 
RM_MZP 2 
Veřejná zakázka “Systém sdružených nákupů statutárního města 
Ostrava - JŘSU” 
  
Usnesení číslo: 05581/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o způsobu vyřízení námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

a námitek proti úkonu zadavatele, a dále informaci o podání návrhu na přezkoumání úkonu 

zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve veřejné zakázce označené “Systém 

sdružených nákupů statutárního města Ostrava - JŘSU” 

  

 
RM_M 27 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc prosinec 2016 
  
Usnesení číslo: 05582/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 

  

 
RM_M 30 
Uspořádání akce 20. mezinárodní setkání jízdních policií v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 05583/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
25 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uspořádáním akce 20. mezinárodní setkání jízdních policií dne 26.08.2017 v Komenského 

sadech v Ostravě 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava  

zabezpečit 20. mezinárodní setkání jízdních policií dle bodu 1) tohoto usnesení po stránce 

organizační 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 26.08.2017 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 34 
Schválení dodatku č.1 ke smlouvě na zpracování IZ k projektu 
“Revitalizace Pustkoveckého údolí” 
  
Usnesení číslo: 05584/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05161/RM1418/75 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.2935/2016/OSR/VZKÚ ze dne 29.11.2016 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností ATELIER FONTES, s.r.o. dle přílohy  č.1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Veletrh MIPIM 2017 - media relations”, poř. č. 266/2016 
  
Usnesení číslo: 05585/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

media relations k mezinárodnímu veletrhu investičních příležitostí a realit MIPIM 2017                 
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v Cannes ve Francii, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností 

Crest Communications a.s. 

se sídlem: Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1 

IČO: 27169227 

za cenu nejvýše přípustnou 315.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Veletrh MIPIM 2017 - cateringové služby”, poř. č. 
267/2016 
  
Usnesení číslo: 05586/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

cateringových služeb na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí a realit MIPIM 2017            

v Cannes ve Francii, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem 

Michal Daněk 

se sídlem: Berkova 1206/25, 612 00 Brno 

IČO: 61429040 

za cenu nejvýše přípustnou 500.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 40 
Veletrh MIPIM 2017 - Objednávka na zajištění služeb 
  
Usnesení číslo: 05587/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření objednávky v ceně 5 250 Euro na zajištění služeb souvisejících se společenskou 

akcí konanou během veletrhu MIPIM 2017 mezi statutárním městem Ostrava a společností 
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Rado Plage 

se sídlem La Croisette, 06400 Cannes, Francie  

  

 
RM_M 41 
ITI ostravské aglomerace - výzvy k předkládání projektových záměrů, 
harmonogram výzev 
  
Usnesení číslo: 05588/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05218/RM1418/76 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení 05218/RM1418/76 ze dne 29.11.2016, bod 1) a bod 4) takto: 

1. schvaluje 

text výzvy pro vyhlášení 3. výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.2.2 ITI 

ostravské aglomerace - “Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování 

obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T” ve 

vyzbě na výzvu č. 42 Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) vybrané úseky silnic II. a III. třídy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

4.  ukládá Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit 3. výzvu k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.2.2 ITI ostravské 

aglomerace - “Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů sídel na 

vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T” ve vazbě na výzvu           

č. 42 Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu vybrané úseky silnic 

II. a III. třídy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.01.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 39 
Veletrh MIPIM 2017 - Smlouva o dílo a licenční smlouva 
  

(zn.předkl.) 
38 
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Usnesení číslo: 05589/RM1418/81 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a panem 

Ivo Martiníkem 

se sídlem Radotínská 961, Bílovec, 743 01, IČO: 73208329 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Marka Pokorného, 
ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do USA (New York) ve 
dnech 26.01.–04.02.2017 
  
Usnesení číslo: 05590/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO 

Ostrava, do USA (New York) ve dnech 26.01.– 04.02.2017 za účelem pracovních jednání 

  

2) ukládá 

  
řediteli příspěvkové organizace PLATO Ostrava 

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

  

 Vyřizuje: Marek Pokorný, T: 21.02.2017 

 ředitel příspěvkové organizace PLATO Ostrava 

  
 

RM_M 38 
Udělení plné moci za účelem nahlížení do soudního spisu 
  
Usnesení číslo: 05591/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
o uzavření dohody o plné moci s Mgr. Ing. XXXXXXXX XXXXX, CSc., znalcem, dat. nar. 

XXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, za 

účelem nahlížení do spisu v soudním řízení vedeném Okresním soudem v Ostravě, sp. zn. 180 

C 58/2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Žaloba proti rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství v Brně              
a žádost o prominutí penále za prodlením s odvodem za porušení 
rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 05592/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání žaloby proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně č.j. 

54085/16/5000-10610-701638 ze dne 2.12.2016 

  

2) rozhodla 

  
podat žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně           

za období od 18.5.2012 do 29.4.2016 uloženého platebním výměrem Finančního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj č. j. 1945100/16/3200-31471-803108  ze dne 2.5.2016 ve spojení           

s rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství v Brně č. j. 54085/16/5000-10610-701638 ze 

dne 2.12.2016  

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit vypracování a podání žaloby podle bodu 1) tohoto usnesení krajskému soudu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 02.02.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
4) ukládá 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit vypracování a podání žádosti podle bodu 2) tohoto usnesení Generálnímu 

finančnímu ředitelství 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 02.06.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 35 
Ukončení projektu „Modernizace přírodovědných a technických učeben 
základních škol na území MOb Poruba“ 
  
Usnesení číslo: 05593/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 01338/RM1418/23 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu „Modernizace přírodovědných a technických 

učeben základních škol na území MOb Poruba“ spolufinancovaného v rámci Regionálního 

operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013, oblast podpory 2.1 

Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro 

vzdělávání a s konečným vyúčtováním projektu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba zabezpečit udržitelnost projektu „Modernizace přírodovědných            

a technických učeben základních škol na území MOb Poruba“ dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 08.07.2021 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
3) souhlasí 

  
s vratkou předfinancování ve výši 422 832,36 Kč v souladu s usnesením                          

RM č. 00358/RM1418/8 ze dne 13. 1. 2015 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody 

– příjmy 

na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, org. 505 o 423 tis. Kč 

zvyšuje se rozpočtová rezerva 

na ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o 423 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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městský obvod Poruba zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, org. 505 o 423 tis. Kč 

zvýší financování 

pol. 8115 o 423 tis. Kč  

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 8 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím majetku děděním do 
vlastnictví právnické osoby Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, 
příspěvková organizace, IČO 70631875 
  
Usnesení číslo: 05594/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

děděním do vlastnictví právnické osoby Domov Čujkovova, příspěvková organizace, se sídlem 

Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 706 31875 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k nabytí majetku děděním dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 7 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                  
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 05595/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

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

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 22 
Návrh na poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 5.953.000,-- Kč 
  
Usnesení číslo: 05596/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, ve výši 

5.953.000,-- Kč na realizaci akce “Stavební úpravy rehabilitačního bazénu Městské nemocnice 

Ostrava v budově F” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
 rozpočtové opatření, kterým se 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

rozpočtová rezerva  

- na § 6409, pol. 5901, ORJ 120.............................................................................o 5.953 tis. Kč 

zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3522, pol. 6351, ORG 4241, ORJ 170.........................................................o 5.953 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
 úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku .......................................................................... o 5.953 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

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

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.02.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro projekt “Lidé lidem 2017” 
  
Usnesení číslo: 05597/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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zahájení přípravy projektu “Lidé lidem 2017” ke spolufinancování z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora dobrovolných 

aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (kód programu ŽPZ/02/2017) 

  

2) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt “Lidé lidem 2017” v rámci programu Podpora 

dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (kód programu ŽPZ/02/2017), dotační titul 

č. 2: Podpora procesu místní Agendy 21 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu a zajistit zpracování  

a předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení           

v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu Moravskoslezského kraje s názvem 

Program dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (kód programu ŽPZ/02/2017), 

dotačního titulu č. 2: Podpora procesu místní Agendy 21 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 21 
Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt “Společné plánování 
udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě” z Operačního programu 
Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 05598/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 05163/RM1418/75 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt “Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb          

v Ostravě” v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování  

a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a 

vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu, 

specifického cíle 2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro 

rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 

  

2) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Magistrátu města Ostrava - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 

v souladu s podmínkami výzvy č. 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb        

na obecní úrovni v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu a to: 

- v roce 2017: na zajištění spolufinancování projektu ve výši 6 tis. Kč, 

- v roce 2018: na spolufinancování projektu ve výši 115 tis. Kč, 

                       na zajištění předfinancování projektu ve výši 380 tis. Kč, 

- v roce 2019: na spolufinancování projektu ve výši 79 tis. Kč, 

                       na zajištění předfinancování projektu ve výši 380 tis. Kč, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit financování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace nároků 

na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.09.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 24 
Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 
2017-2021 
  
Usnesení číslo: 05599/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

schválit Strategii prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017-2021 dle 

předloženého návrhu a přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit Strategii prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017-2021, 

zastupitelstvu města ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 25 
Předložení žádosti o státní účelovou dotaci v rámci Programu prevence 
kriminality na rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05600/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o státní účelovou dotaci 

v rámci “Programu prevence kriminality na rok 2017” 

ve výši 1.132 tis. Kč na projekty: 

1) Senior - posel prevence ve výši 70 tis. Kč 

2) Senior linka seniorům a hendikepovaným ve výši 162 tis. Kč 

3) Modernizace městského kamerového systému 2017 ve výši 540 tis. Kč 

4) Nestanu se obětí ve výši 70 tis. Kč 

5) Půjčíme i vám ve výši 195 tis. Kč 

6) Syntetickou DNA ochráníme majetek občanů ve výši 36 tis. Kč 

7) Pětidenní policejní akademie se strážníky pro děti ze sociálně vyloučených lokalit ve výši  

59 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
finanční participaci města na programu v celkové výši 252 tis. Kč, která je zařazena na ORJ 

180 odboru sociálních věcí a zdravotnictví  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit předložení žádosti pro projekty dle bodu 1) tohoto usnesení včetně všech jejích příloh 

na Ministerstvo vnitra v souladu s podmínkami  “Programu prevence kriminality na rok 2017” 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 26 
Návrh na realizaci výběrového řízení pro poskytnutí transferů 
městským obvodům z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem 
zabezpečení prevence kriminality na jejich úrovni v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 05601/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
návrh “Všeobecných podmínek výběrového řízení pro poskytnutí transferů městským 

obvodům z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence 

kriminality na rok 2017” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí transferů městským obvodům z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2017  za účelem zabezpečení prevence kriminality na jejich 

úrovni 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

informovat starosty městských obvodů o rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení a schválení 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 10 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál 
Vědecko-technologického parku Ostrava) a návrh na záměr města 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05602/RM1418/81 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

AMITY Trading s.r.o., IČO: 277 70 761, 

do budovy č.p. 372, která je součástí pozemku parc. č. 4685/11, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

AMITY Technologies s.r.o., IČO: 248 02 701, 

do budovy č.p. 372, která je součástí pozemku parc. č. 4685/11, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 947/7zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova č.p. 1374, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v přízemí prostory 

sloužící podnikání: 

místnost č. 002 prodejna              o výměře    78,16 m2 

místnost č. 003 kancelář               o výměře    16,08 m2 

místnost č. 004 obchod                 o výměře      4,47 m2 

místnost č. 005 WC předsíň          o výměře      1,85 m2 

místnost č. 006 WC zaměstnanci  o výměře      1,28 m2 

místnost č. 007 šatna                    o výměře       1,43 m2 

místnost č. 008 sklad                    o výměře      21,35 m2 

část místnosti č. 001 vstup-schodiště o výměře 8,10 m2 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 947/7zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova č.p. 1374, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v přízemí prostory 

sloužící podnikání: 

místnost č. 015 vstup – schodiště       o výměře   6,01 m2 

místnost č. 016 prodejna                     o výměře 15,16 m2 

místnost č. 017 zázemí                       o výměře   8,10 m2 

místnost č. 018 WC zaměstnanci       o výměře   1,71 m2 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 11 
Návrh na souhlas s provedením stavebních úprav předmětu nájmu              
a návrh na záměr města pronajmout nemovitosti v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, formou změny smlouvy 
  
Usnesení číslo: 05603/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, které tvoří 

jeden funkční celek, a to: 

- pozemek parc. č. 1036/12, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp., stavba 

obč. 

  vybavenosti (užitná plocha 103 m2) 

- část pozemku parc. č. 988/6, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp.,            

o výměře 78 m2 dle situačního snímku č. 1, 

a to formou změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 10. 6. 2015, a to 

tak, že se prodlouží doba nájmu z “do 30. 6. 2020” na “do 30. 6. 2024” 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby Adéla Philippová, se sídlem: Hrušovská 287/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČO: 75969351, jakožto nájemce ze “Smlouvy o nájmu prostoru podnikání” ev. č. 

1696/2015/MJ ze dne 10. 6. 2015, provedla vnitřní stavební úpravy předmětu nájmu, v rozsahu 

uvedeném v příloze č. 2, 3 a 4 předloženého materiálu, (místnost sloužící jako sklad pro 

účely Restaurace Dáma Pyková), v předpokládané výši 148.575,- Kč bez DPH, a to na vlastní 

náklady za podmínky, že nájemce nebude na pronajímateli uplatňovat jakékoliv nároky na 

úhradu nákladů, vydání bezdůvodného obohacení, náhradu škody a jiné a všech takto 

vzniklých práv, případně že nějaká tato uvedená práva vzniknou 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 31.03.2017 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 12 
Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci formou změny 
smlouvy, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05604/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, část pozemku parc.           

č. 458, jehož součástí je budova č.p. 170, a to prostory sloužící podnikání nacházející se         

v přízemí, místnost č. 1 ( kancelář) o výměře 33,68 m2 a soc. zařízení + výloha o výměře 5,31 

m2, a to formou změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 1. 4. 2014, a to 

tak, že se mění text čl. III. nájemné v 

• odst. 1 znění “ve výši 214.445,- Kč/rok, tj. 5.500,- Kč/m2/rok” na text v tomto znění “ve 

výši 155.960,00 Kč/rok, tj. 4.000,00 Kč/m2/rok” 

• odst. 2 znění “ve výši 56.611,25 Kč” na text v tomto znění “ve výši 38.990,00 Kč” 

  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
 

  

 
RM_M 13 
Informace o neuzavření smlouvy s právnickou osobou a návrh na 
zrušení bodu 2) usnesení č. 04551/RM1418/66 ze dne 30.8.2016, návrh 
na záměr města pronajmout část nemovité věci (k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 05605/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 04551/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci, že na základě usnesení rady města č. 04927/RM1418/71 ze dne 11. 10. 2016, nebyly 

uzavřené s právnickou osobou 

Družstvo lékařů Diagnostického centra, IČO: 25374273, 

Dohoda o skončení nájmu 

a 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání, 

jejíchž předmětem je část pozemku parc. č. 892/5, jehož součástí je budova č.p. 1925, k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, a věci movité 

  

2) rozhodla 

  
o zrušení bodu 2) usnesení rady města č. 04551/RM1418/66 ze dne 30. 8. 2016, kterým rada 

města rozhodla o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 892/5, zast. plocha           

a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1925, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to 

prostory v 1. podzemním podlaží až 4. nadzemním podlaží dle přílohy č. 3 - 7 předloženého 
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materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, pozemku parc. č. 892/5, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1925, 

prostory sloužící podnikání v: 

1. podzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 1 předloženého materiálu 

1. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 2 předloženého materiálu 

2. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 3 předloženého materiálu 

3. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 4 předloženého materiálu 

4. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 5 předloženého materiálu 

s tím, že předmětem nájmu budou uvedené prostory sloužící podnikání společně, popř. 

jednotlivě, přičemž město si v závislosti na výhodnosti nabídek vyhrazuje právo pronajmout           

i více uvedených prostor sloužících podnikání nebo všechny tyto prostory sloužící podnikání         

i jen jednomu zájemci. Dále si město vyhrazuje právo tento záměr nájmu kteréhokoliv z těchto 

prostor sloužících podnikání (a tedy i vícero těchto prostor sloužících podnikání nebo i všech 

uvedených prostor sloužících podnikání) kdykoliv zrušit. 

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05606/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení  2x VN 22 kV, podzemního kabelového vedení 

6x NN 0,4 kV, podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně trafostanice                 

k části pozemku: 

parc.č. 3590/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

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

a provozování podzemního kabelového vedení  NN k části pozemku: 

p.p.č. 907/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro 
budoucího oprávněného Residence Foerstrova, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05607/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít dle přílohy č. 4 předloženého materiálu Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě         

o zřízení věcného břemene evid. č. 2104/2013/MJ ze dne 1.8.2013 ve znění Dodatku č. 1 evid. 

č. 2104D1/2015/MJ ze dne 2.7.2015 s budoucím oprávněným: 

Residence Foerstrova, s.r.o. 

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Rytířská 410/6, PSČ 110 00 

IČO 276 30 200 

v rámci stavby “Residence Foerstrova” 

  

 
RM_M 16 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene se společností OVANET a.s. a Dial Telecom, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05608/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

podzemní kabelové přípojky NN k podzemnímu komunikačnímu vedení veřejné komunikační 

sítě k pozemku: 

p. p. č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

p .p. č. 421/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 439/37 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 2993/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2993/3 - ostatní plocha, silnice, 

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

p. p. č. 439/40 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 26/47  

p. p. č. 446/3 - lesní pozemek, 

p. p. č. 460/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 460/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1022/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, s oprávněným: 

Dial Telecom, a. s. 

se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ  18600 

IČO: 28175492 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s JM VISION a.s., 
Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 05609/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování a údržby 

vodovodního řadu DN 150, přípojky NN k čerpací stanici odpadních vod  k pozemkům: 

p. p. č. 337/1 – orná půda, 

p. p. č. 337/149 – orná půda, 

p. p. č. 337/163 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

JM VISION a.s. 

se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 

IČO 014 94 325, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – zřízení, provozování           
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a údržby přepadu kanalizace čerpací stanice odpadních vod k pozemku: 

p. p. č. 472/7 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s povinným: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711 

a 

s investorem: 

JM VISION a.s. 

se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 

IČO 014 94 325, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – právo chůze a jízdy všemi 

schválenými typy vozidel pro provoz na pozemních komunikacích k pozemkům: 

p. p. č. 337/1 – orná půda, 

p. p. č. 337/149 – orná půda, 

p. p. č. 337/161 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 337/163 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

JM VISION a.s. 

se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 
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IČO 014 94 325, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na koupi vodovodního řadu v k.ú. Nová Plesná, obec Ostrava, 
uzavření kupní smlouvy s panem Č.G. a uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s vlastníkem pozemku 
  
Usnesení číslo: 05610/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  koupi vodovodního řadu PE 100 D 90 v celkové délce 277,92 m, který je uložen 

v pozemcích v k.ú. Nová Plesná, obec Ostrava, dle přílohy č. 1A, 1B předloženého materiálu,  

a to: 

- parc. č. 169/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 259/27  -  orná půda, 

- parc. č. 260 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 261 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 259/32 - orná půda, 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s 

prodávajícím 

XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 

bydliště X XXXXXXX XXXXX 739 70 XXXXXXXX 

Stavební objekt byl vybudován v rámci stavby “Dopravní napojení zástavby 5 RD Nová 

Plesná, včetně rozvodů”. 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodního řadu PE 100 D 90 k části pozemku: 

parc. č. 259/32 - orná půda, 

v k. ú. Nová Plesná, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXX XXXXXX, bydliště Mjr. XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX Xa, 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu PE 100 D 90 na 

statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 19 
Navýšení hodnoty vodohospodářského majetku SMO o realizované 
technické zhodnocení a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 05611/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku, který má společnost Ostravské vodárny           

a kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení, v souladu s Koncesní 

smlouvou, a to: 

- u Čerpací stanice II vodovod, Bělský Les - za účelem zdokonalení řídícího systému 

SIMATIC byla provedena konfigurace pro komunikaci přes sběrnicí ETHERNET, rozvaděč 

DTI s řídícím systémem a jednotkami vstupů a výstupů zůstal zachován. Došlo k výměně, 

dodávce a instalaci software, obrazovek technologie pro operátorské počítače a byla upravena 

komunikace s nadřazeným dispečerským systémem prostřednictvím radiového modemu 

RACOM. Nově byl dodán a instalován metalický komunikační kabel,  inventární                     

č. majetku 82957, 101758  o celkovou částku 888.459,00 Kč, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Rekonstrukce řídícího systému čerpací 

stanice II. vodovod“ v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit: 

Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Splašková kanalizace DN 300, DN 250 včetně 54 kusů kanalizačních šachet v celkové délce  

1 656,16 m a čerpací stanice odpadních vod typu AWALIFT 74/1U, umístěné v betonové 

nádrži, jejíž součástí je rozvaděč s dálkovým přenosem dat, vodovodní přípojka DN 32 délky  

8 m, výtlačné potrubí DN 100 délky 31,2 m včetně kanalizační šachty. Vodohospodářské 
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stavby jsou umístěny na pozemcích parc. č. 133, parc. č. 139, parc. č. 141, parc. č. 142, parc. č. 

150, parc. č. 156/1, parc. č. 157/4, parc. č. 164/1, parc. č. 164/2, parc. č. 164/3, parc. č. 164/4, 

parc. č. 169/2, parc. č. 184/1, parc. č. 185, parc. č. 190, parc. č. 193/3, parc. č. 194, parc. č. 197, 

parc. č. 198/1, parc. č. 198/2, parc. č. 198/3, parc. č. 199/1, parc. č. 199/2, parc. č. 200/24, parc. 

č. 200/41, parc. č. 200/57, parc. č. 207/1, parc. č. 476/1, parc. č. 476/2, parc. č. 654/30, parc. č. 

893/1, parc. č. 893/2, parc. č. 907/1, parc. č. 937/1, parc. č. 937/3, parc. č. 962/1, všechny v k.ú. 

Bartovice, obec Ostrava a parc. č. 362 v k.ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č.99/16/VH ze dne 19.9.2016. 

- Jednotná kanalizace DN 300 včetně 2 kusů kanalizačních šachet v celkové délce 66,23 m, 

uložená v pozemcích parc. č. 1043/2, parc. č. 1000 všechny v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 113/16/VH/K ze dne 26.10.2016. 

- Stoka RA včetně 56 kusů kanalizačních šachet v celkové délce 2362 m, uložená v pozemcích 

parc. č. 1144/5, parc. č. 1144/2, parc. č. 1626/1, parc. č. 245/2, parc. č. 1614, parc. č. 1000/5, 

parc. č. 1000/7, parc. č. 1649/1, parc. č. 1648, parc. č. 1637/1, parc. č. 1060/10, parc. č. 1060/3, 

parc. č. 1625/1, parc. č. 1063/2, parc. č. 1063/1 všechny v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, parc. 

č. 496/2, parc. č. 495/5, parc. č. 489/4, parc. č. 494/2, parc. č. 493/4, parc. č. 491/4, parc. č. 

490/6, parc. č. 491/5, parc. č. 493/5, parc. č. 2566, parc. č. 1323/3, parc. č. 1326/1, parc. č. 

1316/2, parc. č. 1316/1 všechny v k.ú. Hrabová, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č. 91/16/VH/K ze dne 10.8.2016. 

- Stoky DN 300, DN 400 včetně 7 kusů kanalizačních šachet celkové délky 133,61 m a 

vodovodní řad DN 80 včetně 2 kusů podzemních hydrantů celkové délky 77,8 m, uložené v 

pozemcích parc. č. 3478/1, parc. č. 3479/3, parc. č. 4237 všechny v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 126/16/VH/K ze dne 

21.11.2016. 

- Kanalizace splašková DN 300, DN 400 včetně 7 kusů kanalizačních šachet celkové délky 

166,19 m a vodovod PE D 160 včetně 3 kusů podzemních hydrantů celkové délky 238,57 m, 

uložené v pozemcích parc. č. 1119/3, parc. č. 1116/2, parc. č. 1114/3, parc. č. 1062, parc.            

č. 1115/2 všechny v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č. 121/16/VH/K ze dne 16.11.2016. 

- Kanalizace jednotná DN 300, DN 400 včetně kanalizačních šachet celkové délky 673,27 m  

a vodovod PE D 110, PE D 160 včetně podzemních hydrantů celkové délky 517,7 m, uložené  

v pozemcích parc. č. 3589/6, parc. č. 402/20, parc. č. 3550/1, parc. č. 3500 všechny v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem             

č. 139/16/VH/K ze dne 9.12.2016. 

- Kanalizace tlaková splašková z potrubí PE 100 D 90 včetně 1 kusu kanalizační šachty 

celkové délky 123,62 m, uložená v pozemcích parc. č. 481/1, parc. č. 481/2, parc. č. 521/1       

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem            
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č. 131/16/VH  ze dne 28.11.2016. 

  

3) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 27.01.2017 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, 
zrušení usnesení rady města ze dne 11.10.2016. 
  
Usnesení číslo: 05612/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít na straně pronajímatele nájemní smlouvu na pronájem části nemovité věci, 

pozemku p.p.č. 371/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 4,43 m2, k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

pod vstupním schodištěm do nebytového prostoru domu na ul. J. Herolda 1562/6, 

Ostrava-Hrabůvka, s nájemcem 

Stavebním bytovým družstvem  Vítkovice, IČO: 000 05 806, sídlo Daliborova 390/54, 709 00 

Ostrava-Mariánské Hory, zastoupené Ing. Jiřím Foitem, ředitelem družstva,  

na dobu neurčitou od 01.02.2017, 

za nájemné ve výši 300,- Kč/m2 / rok, to je za roční nájemné 1.329,-Kč, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

2) ruší 

  
své usnesení č. 04913/RM1418/71 ze dne 11.10.2016 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 36 
Návrh na uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi a dohody o skončení 
nájmu se společností Garáže Ostrava, a. s. 
  
Usnesení číslo: 05613/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít “Dohodu o zpětvzetí výpovědi a Dohodu o skončení nájmu”            

k nájemní smlouvě arch. č. 03137/1999/MJ ze dne 1.6.1999, ve znění dodatků č. 1 - č. 5 

se společností Garáže Ostrava, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČO 253 60 817, která je nájemcem části pozemku parc. č. 214/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 2013 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Souhlas s trvalým vynětím části pozemku v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 
návrh na záměr změnit nájemní smlouvu ev. č. 3163/2015/MJ ze dne 
17.12.2015, formou uzavření dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 05614/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s trvalým vynětím části pozemku parc. č. 1945 - trvalý travní porost v k. ú. Hrušov, obec 

Ostrava o výměře 135 m2, dle geometrického plánu č. 1369-021/2016 ze dne 22.11.2016, 

oddělené a nově označené jako pozemek parc. č. 2080/6, ze zemědělského půdního fondu           

v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném 

znění, 

dle geometrického plánu č. 1369-021/2016 ze dne 22.11.2016, který je přílohou č. 1/1 

předloženého materiálu 

a s podáním žádosti o vynětí ze zemědělského půdního fondu společností Povodí Odry, státní 

podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 701 26 Ostrava, IČO 708 90 021 
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2) rozhodla 

  
o  záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3163/2015/MJ ze dne 17.12.2015, jejímž 

předmětem je pronájem pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava a v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 

obec Ostrava 

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

čl. II. Předmět a účel nájmu 

1. v odst. 1a) a 2b) k vypuštění pozemků: 

- p. p. č. 573/1 - orná půda 

- p. p. č. 971/2 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 971/4 - ostatní plocha, jiná plocha 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

2. v odst. 2b) k rozšíření výměr u pozemků: 

- p. p. č. 666/1 - ostatní plocha, manipulační plocha z výměry 707,11 m2 na výměru 1088/11 m2 

- p. p. č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace z výměry 12,96 m2 na výměru 15,19 m2 

- p. p. č. 908/8 - ostatní plocha, jiná plocha z výměry 27,70 m2 na část A o výměře 27,70 m2 a 

část B o výměře 39,30 m2 

- p. p. č. 1199 - ostatní plocha, jiná plocha z výměry 95,42 m2 na výměru 141,96 m2 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

3. v odst. 4 k vypuštění stavebního objektu: 

- SO 511 teplovodní přípojka v pozemcích p. p. č. 573/1 , p. p. č. 971/2 a p. p. č. 971/4, 

všechny v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

4. v odst. 4. k upřesnění pozemků u stavebních objektů: 

- SO 321 vodovodní přípojka v pozemcích p. p. č. 666/1 a p. p. č. 1199, oba v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava 

- SO 102 křižovatka Hlučínská x Slovenská, úprava ul. Slovenské, komunikace vozidlové v 

pozemcích p. p. č. 562/4 a p. p. č. 907/19, oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

5. v odst. 4 k vložení nového stavebního objektu: 

- SO 113 křižovatka Hlučínská x příjezd k OA Moravia, komunikace pěší podél ulice 

Hlučínské v pozemku p. p. č. 908/8 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

- čl. III. Nájemné - k navýšení nájemného z 299.270,- Kč ročně na 321.639,30 Kč ročně              

z důvodu navýšení m2 pronajatých pozemků 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu - k prodloužení doby nájmu do 31.12.2018 
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- čl. VI. Závěrečná ustanovení - k prodloužení lhůty předání pozemků z 15 měsíců na               

30 měsíců 

- Přílože č. 1 smlouvy - výměna 5 listů přílohy č. 1 se zákresem předmětu nájmu za novou 

přílohu č. 1a) - 1f) 

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

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 43 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05615/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 1512/ZM1418/23 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek parc.č. 914/1, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, od vlastníka 

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

za dohodnutou kupní cenu 479.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Vítkovice 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 

pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Vítkovice 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 pozemek uvedený v bodu 1) 
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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: 25.01.2017 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 3 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1778/2015/OI/ZFUN 
ze dne 24.06.2015 ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, 
lokalita Jeremenko - III. etapa“ v k.ú. Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 05616/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1778/2015/OI/ZFUN ze dne 24.06.2015 mezi 

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

a společností HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO 46678468           

na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko - III. etapa”, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní v souvislosti se stavbou ORG 7040 Prodloužení 
sběrače B do Radvanic. 
  
Usnesení číslo: 05617/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o  dílo a  smlouvy  příkazní             

v souvislosti se stavbou ORG 7040 Prodloužení sběrače B do Radvanic se 

společností  VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, IČ: 28606582             

za cenu nejvýše přípustnou 279.870,-Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK - 
interiér”, poř. č. 245/2016 
  
Usnesení číslo: 05618/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

vnitřního vybavení (interiéru) v rámci stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 

MSK v Ostravě - Zábřehu”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

KASCH - interiér s.r.o. 

se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 

IČO: 26831724 

za cenu nejvýše přípustnou 648.850,48 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 23 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu a k prodeji nemovitostí 
svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku 
města. 
  
Usnesení číslo: 05619/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a) bod 3., k nabytí dle čl. 7, odst. (3), 

písm. c), a k pronájmu dle čl. 7, odst. (8), písm. c) bod 2., obecně závazné vyhlášky města 

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

předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7. odst. (3), písm. c) pod číslem 012 – městský obvod 

Svinov, obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 37/47  

 
RM_M 1 
Rozpočtová úprava k zajištění spolufinancování z Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší na realizaci ozdravných pobytů 
městskými obvody Moravská Ostrava a Přívoz a Stará Bělá v roce 2017 
podpořených z dotačního programu Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 05620/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u statutárního města Ostravy: 

- snižují běžné výdaje 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 .................................. o 2.215 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 502 ................. o 2.088 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 508 .................... o 127 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

 § 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 502 ................................ o 2.088 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

 § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 .................................................. o 2.088 tis. Kč 

u městského obvodu Stará Bělá: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 508 .................................... o 127 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ...................................................... o 127 tis. Kč 
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2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Žádost o posunutí termínu čerpání finančních prostředků - výstavba 
mateřské školy Svinov 
  
Usnesení číslo: 05621/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o posunutí termínu čerpání finančních prostředků z Fondu životního prostředí ve výši 

85.435 Kč městským obvodem Svinov na realizaci projektu “Zahrada u novostavby mateřské 

školy na ul. Stanislavského” do 30. 05. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 522 ....................... o 86 tis. Kč 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ...................................................... o 86 tis. Kč 

u městského obvodu Svinov: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 522 ......................................... o 86 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 
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§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ........................................................... o 86 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usneseni 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 5 
Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
pro podporu projektu systému environmentálního managementu                
a certifikaci dle normy 14001 na Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05622/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu projektu systému 

environmentální managementu a certifikaci dle normy 14001 na Magistrátu města Ostravy 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí 

zajistit předložení žádosti o dotaci dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

vyhlášeného dotačního programu “Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného 

rozvoje” pro rok 2017 (ŽPZ/02/2017) 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 20 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 05623/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Vítkovice na výkupy nemovitých věcí - 

budov bez čp/če - garáží v lokalitě U Cementárny, jenž jsou vyvolány realizací II. etapy akce 

Sportovní areál U Cementárny 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5660, ORJ 132 o 500 tis.Kč (B.1.) 

na § 3733, pol. 5166, ORJ 190, ÚZ 1030 o 49 tis.Kč (B.2.) 

na § 6171, pol. 5051, ORJ 135 o 53 tis.Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 300, § 3799, pol. 5166, ÚZ 3636 o 355 tis.Kč 

               ORJ 130, § 3639, pol. 5173, org. 86000000, ÚZ 109517018 o 34 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 109117017 o 6 tis.Kč    

               ORJ 135, § 6171, ÚZ 109517018, org. 86000000, pol. 5011 o 905 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 227 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 82 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5021 o 26 tis.Kč 

                                            ÚZ 109117017, org. 86000000, pol. 5011 o 160 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 40 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 15 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5021 o 5 tis.Kč  

               ORJ 300, § 3699, pol. 5166, org. 81000000 o 75 tis.Kč   

(C.5.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, org. 91000000, ÚZ 109517018 o 34 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 109117017 o 6 tis.Kč  

          na ORJ 260, § 3639, pol. 5175, org. 91000000, ÚZ 109517018 o 43 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 109117017 o 8 tis.Kč  

          na ORJ 135, § 6171, org. 91000000, ÚZ 109517018, pol. 5011 o 816 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 204 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 74 tis.Kč 

                                                                     ÚZ 109117017, pol. 5011 o 144 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 36 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 13 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 7086 o 14 tis.Kč (C.1.) 

(C.4.) na ORJ 100, § 2219, pol. 6121 o 516 tis.Kč 

                               § 2271, pol. 6121 o 165 tis.Kč   

na § 3233, pol. 6121, ORJ 140 o 249 tis.Kč (E.1.) 

z v y š u j e  financování 
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na pol. 8115, ORJ 120 o 500 tis.Kč (B.1.) 

                      ORJ 120, ÚZ 1030 o 49 tis.Kč (B.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5424, ORJ 135 o 53 tis.Kč (C.2.) 

na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 75 tis.Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2321, pol. 6121, org. 7086, ORJ 230 o 14 tis.Kč (C.1.)  

- investiční transfery 

na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 681 tis.Kč (C.4.) 

s n i ž u j e  

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 249 tis.Kč (E.1.) 

- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

(C.3.) na ORJ 300, § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 355 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 5901, org. 86000000 o 1 500 tis.Kč 

- účelová rezerva odboru vnitřních věcí 

na § 3639, pol. 5901, ORJ 260 o 1 378 tis.Kč (C.5.) 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 9 
Dodatek č.1 smlouvy příkazní 
  
Usnesení číslo: 05624/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
09 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 smlouvy příkazní ev. č. 3039/2016/OD/VZKÚ uzavřené dne 

05.12.2016 se společností Ostravské komunikace, a. s., IČO:  25396544, se sídlem Novoveská 

1266/25, Ostrava, Mariánské Hory, PSČ: 709 00 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 31 
Návrh Smlouvy o poskytování služby dopravního monitorovacího 
systému 
  
Usnesení číslo: 05625/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o poskytování služby dopravního monitorovacího systému k obrazovému 

monitorování významných dopravních uzlů pro účely koordinace a řízení dopravy dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 

Ostrava-Přívoz, IČ: 258 57 568 

  

 
RM_M 32 
Výměna a přemístění kamer na vybraných křižovatkách pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05626/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na přemístění kamer na vybraných křižovatkách, a to za cenu 

390.656,- Kč bez DPH společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 

Ostrava-Přívoz, IČ: 258 57 568 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru dopravy 

k zabezpečení všech úkonů spojených s realizací bodu 1) tohoto usnesení včetně podpisu 
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objednávky 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 13.02.2017 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 33 
Návrh dodatku č. 21 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní uzavřené 
mezi subjekty - statutární město Ostrava a Ostravské komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05627/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 21 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní, uzavřené mezi subjekty 

-  statutární město Ostrava a Ostravské komunikace, a.s. se sídlem Novoveská 1226/25, 709 00 

Ostrava -Mariánské Hory, IČO 25396544, ze dne 21.12.1998 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením “Zajištění výuky               
a výcviku žáků” 
  
Usnesení číslo: 05628/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku 

žáků na dětském dopravním hřišti při Základní a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 

20, příspěvková organizace v roce 2017 s příspěvkovou organizací: 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvková organizace 

IČ: 709 44 652 se sídlem A.Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

za cenu nejvýše přípustnou 263 844,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 1 a č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku 

žáků na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, 

příspěvková organizace v roce 2017 s příspěvkovou organizací: 

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace 

IČ: 709 84 662 se sídlem Ukrajinská 4/1530-2/1531, 708 00 Ostrava-Poruba 

za cenu nejvýše přípustnou 59 400,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku 

žáků na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava, Hornická 43A, příspěvková 

organizace v roce 2017 s příspěvkovou organizací: 

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace 

IČ: 709 34 011 se sídlem Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 45 000,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

zabezpečit všechny potřebné úkony těchto veřejných zakázek malého rozsahu uvedených                

v bodech 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 21.02.2017 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_VZ 5 
Uzavření dodatku ke smlouvě na zpracování investičního záměru 
stavby “Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky” 
  
Usnesení číslo: 05629/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 02438/16 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2401/2016/OD na zpracování investičního záměru 

akce “Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky” se společností UDIMO, spol. s r.o., 

Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava, IČO: 44740069 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Zadání zpracování investičního záměru stavby “Parkovací dům ZOO 
Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 05630/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního 

záměru stavby “Parkovací dům ZOO Ostrava” za cenu 244 400,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 1, IČO 42767377 

  

2) rozhodla 

  
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se: 

s n í ž í 

 investiční transfer ostatním příspěvkovým organizacím na 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                     o 296 tis. Kč 

z v ý š í 

kapitálové výdaje na 

§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                                                          o 296 tis. Kč 

  

3) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru ochrany životního 
prostředí a odboru strategického rozvoje k 1.2.2017 
  
Usnesení číslo: 05631/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
a) snížení počtu funkčních míst odboru ochrany životního prostředí z 71 na 70 

b) zvýšení počtu funkčních míst odboru strategického rozvoje z 43 na 44 

s účinností od 1.2.2017 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Oprava LCD infopanelů a rozšíření informačního 
systému”, poř. č. 232/2016 
  
Usnesení číslo: 05632/RM1418/81 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

informačního zařízení zastávek MHD - Svinov mosty - dolní zastávky a dodání 4 ks nových 

informačních panelů zastávky MHD - Svinov mosty - horní zastávky, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s: 

Ing. Ivo Herman, CSc. 

se sídlem: Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany 

IČO: 42588022 
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za cenu nejvýše přípustnou 1.240.425,- Kč bez DPH 

  

 
  
 
 


