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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 28.03.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

06028/RM1418/88 RM_M 0 Schválení programu 88. schůze rady města konané 

dne 28.03.2017 

35 

06029/RM1418/88 RM_M 34 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt “Vzděláváním k vyšší profesionalizaci 

ÚMOb MOaP” v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

50 

06030/RM1418/88 RM_M 33 Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi 

statutárním městem Ostrava a BMW Vertriebs 

GmBH - organizační složkou Česká republika 

25 

06031/RM1418/88 RM_M 29 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění            

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn             

a doplňků 

28 

06032/RM1418/88 RM_M 37 Návrh změny v obsazení předsednictva zájmového 

sdružení právnických osob OSTRAVA 

BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

28 

06033/RM1418/88 RM_M 47 Lokalita Kostelní náměstí, k.ú. Moravská Ostrava 

- návrh dalšího postupu 

28 

06034/RM1418/88 RM_M 48 Informace o vyřízení podnětu člena zastupitelstva 

města 

01 

06035/RM1418/88 RM_VZ 1 Schválení přípravy projektu “Energetické úspory            

v areálu MNO – část I” ke spolufinancování                  

z Operačního programu Životní prostředí a návrhu 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu                            

s uzavřením Smlouvy na zajištění služeb 

38 

06036/RM1418/88 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Aktualizace SEAP/SECAP, 

provedení monitorovací bilance emisí (MEI)”, 

poř. č. 8/2017 

38 

06037/RM1418/88 RM_M 43 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci              

pro projekt “Domov pro seniory Hulváky” 

86 

06038/RM1418/88 RM_M 4 Rozhodnutí o odnětí přebytečného svěřeného 

movitého majetku z hospodaření Domova 

Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 

organizace, IČO 70631832 a svěření tohoto 

majetku do hospodaření Čtyřlístku - centra                  

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631808 

41 

06039/RM1418/88 RM_M 5 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162 
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06040/RM1418/88 RM_M 17 Návrh na vyřazení a prodej přebytečného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162 

40 

06041/RM1418/88 RM_M 25 Realizace akcí Městskou nemocnicí Ostrava, 

příspěvková organizace a jejich financování                  

z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu 

pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

40 

06042/RM1418/88 RM_M 30 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici 

ředitele Domova Korýtko, příspěvková 

organizace, IČO: 70631867 

86 

06043/RM1418/88 RM_M 19 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy                  

v oblasti Volný čas 

87 

06044/RM1418/88 RM_M 32 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací a příspěvků v rámci výzvy “750. výročí 

první písemné zmínky o městě” 

60 

06045/RM1418/88 RM_M 36 Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace            

v oblasti kultury Pěveckému sdružení ostravských 

učitelek, z.s., Ostravskému centru nové hudby, 

z.s., a spolku PANT, z.s. 

60 

06046/RM1418/88 RM_M 46 Poskytnutí účelové dotace na akci “Sportovní 

areál U Cementárny - II. etapa” a navýšení 

provozní dotace na rok 2017 obchodní společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o. 

45 

06047/RM1418/88 RM_M 42 Vydání nové obecně závazné vyhlášky o školském 

obvodu mateřských škol zřízených rozhodnutím 

zastupitelstev městských obvodů statutárního 

města Ostravy a zrušení obecně závazné vyhlášky 

č. 17/2016, o školských obvodech mateřských 

škol zřizovaných městskými obvody statutárního 

města Ostravy 

91 

06048/RM1418/88 RM_M 44 Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců                     

a společensky odpovědné firmy města Ostravy            

za rok 2016 a na poskytnutí peněžitých darů 

91 

06049/RM1418/88 RM_M 45 Návrh na personální obměnu ve společnosti 

Garáže Ostrava, a.s. 

90 

06050/RM1418/88 RM_M 6 Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 

č.3035/106, Ostrava - Bělský Les 

08 

06051/RM1418/88 RM_M 7 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě                  

o zřízení služebnosti s fyzickými a právnickými 

osobami 

08 

06052/RM1418/88 RM_M 8 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

 

08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 4/61  

06053/RM1418/88 RM_M 9 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 

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

s fyzickými osobami 

08 

06054/RM1418/88 RM_M 10 Návrh na záměr prodeje rekreačního objektu 

Pstruží v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec 

Frýdlant nad Ostravicí 

08 

06055/RM1418/88 RM_M 11 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. Výškovice                    

u Ostravy a k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

08 

06056/RM1418/88 RM_M 12 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě                      

o výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

08 

06057/RM1418/88 RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce                      

na pozemek a část pozemků v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava a na část pozemku v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava se Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 

organizací 

08 

06058/RM1418/88 RM_M 14 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k části 

pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava se 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací 

08 

06059/RM1418/88 RM_M 15 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti                           

a likvidaci movitých věcí statutárního města 

Ostravy 

08 

06060/RM1418/88 RM_M 16 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy a záměr pronájmu 

vodohospodářských staveb 

08 

06061/RM1418/88 RM_M 21 Návrh na výpověď z nájmu části nemovité věci 

(k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) a návrh na 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu movité 

věci (k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

08 

06062/RM1418/88 RM_M 23 Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního 

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

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací              

s R.M. a uzavření smluv o budoucí smlouvě                     

o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 

08 

06063/RM1418/88 RM_M 31 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části 

pozemku v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

06064/RM1418/88 RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním stavby regulační 

stanice a příjezdové komunikace do části pozemků 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov 

08 

06065/RM1418/88 RM_M 40 Návrh na přijetí daru cyklostezky na ul. Závodní             

v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, koordinačního 

kabelu SSZ a SSZ křižovatky č. 1023 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava od společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s. a uzavření 

darovacích smluv 

08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 5/61  

06066/RM1418/88 RM_M 50 Návrh koupit nemovitou věc na ul. Stodolní, návrh 

odejmout pozemky (vše k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava) 

08 

06067/RM1418/88 RM_M 22 Návrh na uzavření “Smlouvy o nájmu pozemku”    

a “Dohody o vydání bezdůvodného obohacení”            

v souvislosti se stavbou “Tramvajové mosty              

na ulici Plzeňská” 

05 

06068/RM1418/88 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “PD a příprava staveb VO”, 

poř.č. 34/2017 

05 

06069/RM1418/88 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejných zakázek malého 

rozsahu a uzavření smluv o dílo v souvislosti                

s akcemi ORG 3211 Inteligentní dopravní systémy 

- II. etapa a ORG 8207 Strategická průmyslová 

zóna Mošnov – technická infrastruktura 

05 

06070/RM1418/88 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

projektových dokumentací pro stavbu “Předávací 

stanice Sokolská (PD)” 

05 

06071/RM1418/88 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Čtyřlístek II. etapa transformace 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 6/2017 

05 

06072/RM1418/88 RM_M 28 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitosti svěřené městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

89 

06073/RM1418/88 RM_M 35 Architektonicko-urbanistická soutěž na 

revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká           

v Ostravě 

89 

06074/RM1418/88 RM_M 20 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na realizaci 

projektu “Výsadba zeleně izolující lesopark 

Bělský les od ulice Plzeňské” 

80 

06075/RM1418/88 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Mikro-injektáž stromů proti 

klíněnce jírovcové 2017”, poř. č. 58/2017 

80 

06076/RM1418/88 RM_M 3 Objednávka výměny statistických kamer 

pořízených v rámci projektu Rozšíření portálu 

SMO 

83 

06077/RM1418/88 RM_M 24 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu 

městu Ostrava z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje 

83 

06078/RM1418/88 RM_M 26 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění                             

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o 

místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

07 

06079/RM1418/88 RM_M 27 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

06080/RM1418/88 RM_M 18 Nařízení města č. 3/2017, kterým se mění a 

doplňuje Nařízení města č. 12/2016, kterým se pro 

účely organizování dopravy vymezují na území 

města oblasti s placeným stáním, ve znění změn 

provedených nařízením města č. 1/2017 

09 
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06081/RM1418/88 RM_VZ 10 Zadání zpracování investičního záměru 

“Parkoviště Jeremenko” 

09 

06082/RM1418/88 RM_M 1 Návrh na naložení s přebytečným majetkem v 

užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

06083/RM1418/88 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na zpracování realizační projektové dokumentace 

rekonstrukce kotelny Archivu města Ostravy v 

Ostravě - Přívoze 

84 

06084/RM1418/88 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Úklidové práce v objektu 

bývalé UB”, poř. č. 57/2017 

84 

06085/RM1418/88 RM_M 38 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 

2/2009, o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

21 

06086/RM1418/88 RM_M 41 Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 21 

  
 
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 2 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní se společností HaskoningDHV 

Czech Republic, spol. s r.o. na zpracování 

projektové dokumentace pro stavební povolení pro 

stavbu „Cyklistické řešení ul. Na Rovince“ 

05 

  RM_M 49 Návrh na souhlas s užíváním veřejného 

prostranství 

08 

  RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

  RM_M 51 Návrh na uzavření “Smlouvy o zániku 

předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a 

smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími 

účastníky a prohlášení a souhlasy” 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 88. schůze rady města konané dne 28.03.2017 
  
Usnesení číslo: 06028/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 88. schůze rady města konané dne 28.03.2017 

  

 
RM_M 34 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Vzděláváním          
k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP” v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 06029/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03098/RM1418/46 
k usnesení č. 03011/RM1418/45 
k usnesení č. 03165/RM1418/47 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Zaměstnanost dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace č. OPZ/4.1/033/0002856 od poskytovatele dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, 

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, pro projekt “Vzděláváním k vyšší profesionalizaci 

ÚMOb MOaP” (reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002856) dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.01.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 
 
 
 



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 8/61  

RM_M 33 
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem 
Ostrava a BMW Vertriebs GmBH - organizační složkou Česká republika 
  
Usnesení číslo: 06030/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8,           

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a BMW Vertriebs GmbH - Organizační složkou Česká 

republika se sídlem Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5, IČO: 

27564720  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 06031/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00888/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1 tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 37 
Návrh změny v obsazení předsednictva zájmového sdružení 
právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 
  
Usnesení číslo: 06032/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) navrhuje 

  
na straně statutárního města Ostrava odvolat XXXX XXXXXX XXXXXXXX z pozice člena 

předsednictva zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

  

2) navrhuje 

  
a vysílá na straně statutárního města Ostrava za člena předsednictva zájmového sdružení 

OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! zaměstnance 

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX Magistrátu města Ostravy  

  

 
RM_M 47 
Lokalita Kostelní náměstí, k.ú. Moravská Ostrava - návrh dalšího 
postupu 
  
Usnesení číslo: 06033/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00897/17 
k usnesení č. 1294/ZM1418/19 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit ve věci pozemků nacházejících se v lokalitě Kostelní náměstí, k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava souhlas s dalším postupem dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o podání žaloby o určení obsahu kupní smlouvy dle ust. § 290 odst. 2 obch. z., jak o uzavření 

této kupní smlouvy bylo na straně statutárního města Ostrava rozhodnuto usnesením 
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Zastupitelstva města Ostravy č. 1294/ZM1418/19 ze dne 14.9.2016 

proti žalovanému: 

House VACLAW s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Přívoz, Korejská 877/14, PSČ 702 00 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu, 

a to za podmínky, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s dalším postupem dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci s: 

JUDr. Petrem Pyšným, advokátem Advokátní kanceláře Pyšný, Srba & Partneři, v.o.s., se 

sídlem Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, 

a to za podmínky, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s dalším postupem dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k projednání bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 48 
Informace o vyřízení podnětu člena zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 06034/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00874/17 
  
Rada města 
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1) projednala 

  
informaci o vyřízení podnětu člena zastupitelstva města ve věci zapojení společností, v nichž 

jsou jednateli či společníky pan XXXXXXXX XXXXX a pan XXXXXXXXXX, do aktivit 

města v letech 2015 - 2016 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města informaci o vyřízení podnětu člena zastupitelstva města dle bodu 

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 05.04.2017 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_VZ 1 
Schválení přípravy projektu “Energetické úspory v areálu MNO – část I” 
ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí a návrhu 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu s uzavřením Smlouvy na 
zajištění služeb 
  
Usnesení číslo: 06035/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Energetické úspory v areálu MNO – část I” ke spolufinancování 

z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy na zajištění služeb pro projekt 

“Energetické úspory v areálu MNO – část I” se zpracovatelem (příkazníkem): ProFaktum, 

s. r. o. sídlo: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČO: 28568087, za cenu 16 500,- Kč bez 

DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se : 

snižuje se účelová rezerva  ORJ 300   
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 §  3636,  pol. 5901, ÚZ 3636                        o           20  tis. Kč 

 zvyšují běžné výdaje ORJ 300  

 § 3522, pol. 5166, ÚZ 3636, ORG 6209       o           10  tis. Kč 

 § 3522, pol. 5166, ÚZ 3636, ORG 6210       o           10  tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit úkony spojené s přípravou projektu uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.09.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Aktualizace SEAP/SECAP, provedení monitorovací 
bilance emisí (MEI)”, poř. č. 8/2017 
  
Usnesení číslo: 06036/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05910/RM1418/86 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

SEAP/SECAP a provedení monitorovací bilance emisí (MEI) dle přílohy  č. 2 předloženého 

materiálu se společností: 

ENVIROS, s.r.o. 

se sídlem: Dykova 53/10, Vinohrady, 101 00 Praha 10 

IČO: 61503240 
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za cenu nejvýše přípustnou 875.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 43 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Domov pro 
seniory Hulváky” 
  
Usnesení číslo: 06037/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 05298/RM1418/76 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Domov pro seniory Hulváky”                    

ke spolufinancování z programu MPSV ČR “013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb 2016-2020” 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje jako nositeli projektu 

zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu a předložit žádost o dotaci a všech jejích 

příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami programu “013 310 

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020” vyhlášeného 

MPSV ČR 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 305 313 tis. Kč 

- v roce 2017: na zajištění předfinancování projektu ve výši 6 313 tis. Kč 

- v roce 2018: na zjištění předfinancování projektu ve výši 115 000 tis. Kč 

- v roce 2019: na zjištění předfinancování projektu ve výši 115 000 tis. Kč 

- v roce 2020: na zjištění předfinancování projektu ve výši 69 000 tis. Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace 



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 14/61  

nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 30.09.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 4 
Rozhodnutí o odnětí přebytečného svěřeného movitého majetku                   
z hospodaření Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 
organizace, IČO 70631832 a svěření tohoto majetku do hospodaření 
Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 06038/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odnětí svěřeného movitého majetku - zvedací vany bez hydromasáže - pořízené v roce 2004 

v pořizovací ceně 378 709,- Kč z hospodaření Domova Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, 

příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 

70631832 

  

2) rozhodla 

  
o svěření movitého majetku v bodě 1) tohoto usnesení do hospodaření Čtyřlístku - centra             

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Hladnovská 

751/119 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO 70631808 

  

3) ukládá 

  
ředitelce Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

provést předání movitého majetku dle bodu 1) tohoto usnesení Čtyřlístku - centra pro osoby            

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace na základě předávacího protokolu 

  

 Vyřizuje: Ing. Hana Ježková, T: 28.04.2017 

 ředitelka Domova Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 

  
4) ukládá 

  
řediteli Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace 

provést převzetí movitého majetku dle bodu 1) tohoto usnesení do hospodaření Čtyřlístku - 

centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace na základě 
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předávacího protokolu 

  

 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol, T: 28.04.2017 

 ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

  
 

RM_M 5 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 06039/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00635162                        

v celkové pořizovací hodnotě 12 458 929,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předseda:   Ing. Aleš Vícha - vedoucí technického odboru 

členové:     Milan Sladký - biomedicínský technik 

                   Mgr. Lenka Čintalová - vedoucí oddělení logistiky 

                   Ing. Petr Částka - odbor informatiky 

                   Iva Krahulová - vedoucí odd. operativní evidence 

                   Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Aleš Vícha, T: 28.04.2017 

 vedoucí technického odboru 
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RM_M 17 
Návrh na vyřazení a prodej přebytečného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 06040/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vyřazením a prodejem movitého majetku statutárního města Ostravy, a to sanitního vozidla 

Volkswagen Transporter 7DBX0, VIN WV2ZZZ70Z2H070357, RZ 1T12126, v pořizovací 

ceně 1 234 522,- Kč předaného k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČO 00635162, a to za cenu 31 000,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a kupujícím panem Antonínem 

Kobzou, Porubská 7, 742 83 Klimkovice - Václavovice dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s tím, že výnos z prodeje dle kupní smlouvy uzavřené dle bodu 2) tohoto usnesení bude 

příjmem právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

a tento výnos bude zapojen do investičního fondu ve smyslu § 31, odst. 1 písm. d) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

  

 
RM_M 25 
Realizace akcí Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace            
a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu 
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06041/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
40 

  
k materiálu č. BJ1418 00867/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit realizaci akcí Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, a to: 

- Pasport pavilonů G, G1 a G2 v areálu Městské nemocnice Ostrava 

- Geodetické zaměření staveb v areálu Městské nemocnice Ostrava 

- Stavební úpravy chodby Centrálního příjmu s Emergency 

- Vícetisky a úprava dokončené projektové dokumentace pro “Energetické úspory MNO - 

Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO” a “Energetické úspory MNO - Centrální 

sklad/sklad oddělení zásobování” 

- Dispoziční úpravy 3.NP objektu hospodářské budovy pro potřeby oddělení IT 

a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí: 

a) investičního příspěvku v celkové výši 4.714 tis. Kč z toho na realizaci akcí takto: 

- Stavební úpravy chodby Centrálního příjmu s Emergency ve výši 2.100 tis. Kč 

- Vícetisky a úprava dokončené projektové dokumentace pro “Energetické úspory MNO - 

Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO” a “Energetické úspory MNO - Centrální 

sklad/sklad oddělení zásobování” ve výši 59 tis. Kč 

- Dispoziční úpravy 3.NP objektu hospodářské budovy pro potřeby oddělení IT ve výši              

2.555 tis. Kč 

b) účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 1.488 tis. Kč z toho na realizaci akcí 

takto: 

- Pasport pavilonů G, G1 a G2 v areálu Městské nemocnice Ostrava ve výši 605 tis. Kč 

- Geodetické zaměření staveb v areálu Městské nemocnice Ostrava ve výši 363 tis. Kč 

- Dispoziční úpravy 3.NP objektu hospodářské budovy pro potřeby oddělení IT ve výši                  

 520 tis. Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č.  1 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj MNO 

- na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                             o 6.202 tis. Kč 

- zvýší 

- investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                          o 4.714 tis. Kč 

- zvýší 

- neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                          o 1.488 tis. Kč 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                                                             o 4.714 tis. Kč 

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                                                        o 1.488 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 30 
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Domova 
Korýtko, příspěvková organizace, IČO: 70631867 
  
Usnesení číslo: 06042/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) vyhlašuje 

  
výběrové řízení na pozici ředitele Domova Korýtko, příspěvková organizace, IČO: 70631867, 

dle předloženého návrhu a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit zveřejnění vyhlášení výběrového řízení dle bodu 1) tohoto usnesení, na webových 

stránkách statutárního města Ostravy a v denním tisku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
3) zřizuje 

  
komisi pro posouzení přihlášek do výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Domova 

Korýtko, příspěvková organizace, IČO: 70631867, ve složení: 

1. Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora 

2. Bc. Martin Pražák, předseda komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti rady města 

3. Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

4. Mgr. Olga Pelechová, vedoucí oddělení sociálních služeb 

5. Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, ředitel Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 

organizace 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit radě města výsledky výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Domova Korýtko, 

příspěvková organizace, IČO: 70631867 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.08.2017 

 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. 

Strana 20/61  

RM_M 19 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 06043/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2017 a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace                     

z rozpočtu statutárního města Ostravy s organizací Junák - český skaut, okres Ostrava - město, 

z. s. , se sídlem Syllabova 1269/16, 703 00  Ostrava - Vítkovice, IČO: 62348141 ve výši               

35 000,- Kč na realizaci projektu “Svojsíkův závod 2017” a s organizací COR APERTUM,            

z. s., se sídlem Týnská 632/10, 110 00  Praha 1 - Staré Město, IČO: 22763325 ve výši                    

15 000,- Kč na realizaci projektu “Festival OČIMA GENERACÍ” dle příloh č. 3 a 4 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků                 
v rámci výzvy “750. výročí první písemné zmínky o městě” 
  
Usnesení číslo: 06044/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00850/17 
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 1496/ZM1418/23 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu komise kultury RM - grantové komise uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o neposkytnutí a rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových 

dotací v rámci výzvy “750. výročí první písemné zmínky o městě” žadatelům uvedeným             

v příloze č. 2 předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení                      

pro nesplnění formálních náležitostí 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o neposkytnutí a rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových 

dotací v rámci výzvy “750. výročí první písemné zmínky o městě” žadatelům uvedeným                   

v  příloze č. 3 předloženého materiálu z věcných důvodů 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy                         

“750. výročí první písemné zmínky o městě” ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným               

v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “750. výročí první 

písemné zmínky o městě” příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu,      

a to ve výši dle přílohy č. 4, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 5              

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901 o 570 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 1267 o 75 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 1267 o 20 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 1267 o 20 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5493, ÚZ 1267 o 20 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5332, ÚZ 1267 o 35 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 1267 o 60 tis. Kč 
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na § 3313, pol. 5222, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5332, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5221, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5213, ÚZ 1267, org. 4259 o 10 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5221, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 1267 o 30 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 1267 o 45 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5339, ÚZ 1267 o 15 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5493, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 2) – 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

05.04.2017 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
8) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkové organizaci zřízené 

zastupitelstvem městského obvodu a neinvestičního účelového transferu městskému obvodu                

v rámci výzvy “750. výročí první písemné zmínky o městě” uvedeným v příloze č. 2 

předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádosti z výběrového řízení pro nesplnění 

formálních náležitostí 

  

9) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným 

zastupitelstvem statutárního města Ostravy a neinvestičního účelového transferu městskému 

obvodu v rámci výzvy “750. výročí první písemné zmínky o městě” uvedeným v příloze č. 3 

předloženého materiálu z věcných důvodů 

  

10) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků v rámci výzvy “750. výročí první písemné 

zmínky o městě” příjemcům uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu, a to ve výši                    

a za podmínek pro poskytnutí příspěvků uvedených v  příloze č. 6, 7 a v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 

  

11) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901 o 280 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 1267, org. 4234 o 70 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 1267, org. 4240 o 40 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5331, ÚZ 1267, org. 4215 o 30 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5331, ÚZ 1267, org. 4234 o 35 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 1267, org. 4240 o 40 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 1267, org. 4214 o 45 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 1267, org. 4215 o 20 tis. Kč 

  

12) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci o 105 tis. Kč 

Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci o 80 tis. Kč 

Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci o 50 tis. Kč 

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci o 45 tis. Kč 

  

13) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 11) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 36 
Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 
Pěveckému sdružení ostravských učitelek, z.s., Ostravskému centru 
nové hudby, z.s., a spolku PANT, z.s. 
  
Usnesení číslo: 06045/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00852/17 
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 

města Ostrava: 

a)  spolku Pěvecké sdružení ostravských učitelek, z.s., se sídlem Závoří 3021/21, 700 30 

Ostrava-Zábřeh, IČO: 44938951, na účast na mezinárodním festivalu soutěže  pěveckých sborů 

– „8. Musica Eterna Roma“ ve výši 80 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě 1 a) usnesení dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

b) spolku Ostravské centrum nové hudby, z.s., se sídlem Dr. Šmerala 1626/2, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČO 70631531, na realizaci projektu ”Institut a festival nové 

experimentální hudby Ostrava” ve výši 2 000 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu s úpravou a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě                   

1 b) usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

c) spolku PANT, z.s., se sídlem Nábřežní 1272/2, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, IČO 

22667393, na realizaci projektu Centrum PANT, kulturně vzdělávací akce pro děti, mládež                   

a dospělé v roce 2017 ve výši 198 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě 1 c) usnesení dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101                     o       80 tis. Kč 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                     o  2 198 tis. Kč 

- z v y š u j í 
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neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101                     o   2 080 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101                     o     198  tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města  dne                      

5. 4. 2017 k  rozhodnutí a schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 46 
Poskytnutí účelové dotace na akci “Sportovní areál U Cementárny - II. 
etapa” a navýšení provozní dotace na rok 2017 obchodní společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06046/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 00891/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o použití přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2016 ve výši               

 30 238 tis. Kč na akci “Sportovní areál U Cementárny - II. etapa” 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit vedoucímu odboru financí a rozpočtu zapracovat částku ve výši 30 238 tis. Kč dle bodu 

1) tohoto usnesení do materiálu týkajícího se rozdělení volných zdrojů přebytku hospodaření 

statutárního města Ostravy za rok 2016 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit radě města zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy  pro rok 2018 



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 26/61  

částku v maximální výši 41 600 tis. Kč na akci “Sportovní areál U Cementárny - II. etapa” 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí  účelové dotace v maximální výši 101 600 tis. Kč obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, 

Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 na akci “Sportovní areál U Cementárny - II. 

etapa” dle přílohy č. 1 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostravou a obchodní společností 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO 25385691, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o navýšení provozní dotace na rok 2017 obchodní společnosti Sportovní                          

a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 

708 00, IČO 25385691, o 500 tis. Kč na částku 72 500 tis. Kč a o uzavření dodatku č. 1                       

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace ev. č. 0003/2017/ŠaS  mezi statutárním 

městem Ostravou a obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., 

IČO 25385691, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 

na § 3412, pol. 5213, ORG 4262 o 500 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí, uložení a schválení návrhy dle bodů 1) až 6) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 42 
Vydání nové obecně závazné vyhlášky o školském obvodu mateřských 
škol zřízených rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů 
statutárního města Ostravy a zrušení obecně závazné vyhlášky č. 
17/2016, o školských obvodech mateřských škol zřizovaných 
městskými obvody statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06047/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 00876/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 17/2016, o školských obvodech mateřských škol 

zřizovaných zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy dle  přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrh obecně závazné vyhlášky č..../2017, o školském obvodu mateřských škol zřízených 

rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku č. ..../2017, o školském obvodu mateřských škol zřízených 

rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1)  a 3) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 

5.4.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 44 
Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců a společensky odpovědné 
firmy města Ostravy za rok 2016 a na poskytnutí peněžitých darů 
  
Usnesení číslo: 06048/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 00900/17 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyhlásit nejlepší ostravské sportovce a společensky odpovědnou firmu v oblasti sportu za rok 

2016 v kategoriích: 

jednotlivec: BXXXXXX ZXXXXXXXX(Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s., plavání) 

talent: LXXXX SXXXXXX (ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub policie ČR Ostrava, 

sportovní střelba) 

handicapovaný jednotlivec: MXXXXXX SXXXXXX (Tělovýchovná jednota Mariánské Hory, 

z.s., lukostřelba) 

sportovní osobnost/legenda: FXXXXXXXX VXXXXXX (kopaná) 

sportovní klub: 1. SC Tempish Vítkovice (1. SC Vítkovice, z.s., florbal - ženy) 

společensky odpovědná firma: Ridera, a.s. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí peněžitých darů jednotlivcům a sportovnímu klubu 

jednotlivec BXXXXXX ZXXXXXXX - peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč 

narozena XXXXXXXXX, bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XX XX X 

XXXXXX 

talent LXXXX SXXXXXX - peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč 

narozen XXXXXXXXXX, bydliště XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

handicapovaný jednotlivec MXXXXXX SXXXXXX -peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč 

narozena XXXXXXXXXX,  bydliště X XXXXXX XXX XXX XX XX X XXXX XXX 

sportovní osobnost/legenda FXXXXXXXX VXXXXXX - peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč 

narozen XXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XX X 
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XXXXXX 

sportovní klub 1. SC Tempish Vítkovice (1. SC Vítkovice, z.s.) - peněžitý dar ve výši 50 tis. 

Kč 

IĆO: 26588005, sídlo: Řecká 1473/1, 708 00 Ostrava-Poruba 

a o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými 

příjemci peněžitých darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků 

regionu Severní Morava, se sídlem: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava-Přívoz, 

IČO: 28618734 ve výši 200 tis. Kč na podporu sociálně slabých účastníků olympijských her             

a úspěšných reprezentantů naší země a o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 2) až 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 

jednání dne 5.4.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 45 
Návrh na personální obměnu ve společnosti Garáže Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06049/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 00892/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

navrhnout odvolat člena představenstva obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem 

Ostrava- Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČO 25360817, a to: 
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Ing. DXXXXX TXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXX XX 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

navrhnout zástupce statutárního města do představenstva společnosti Garáže Ostrava, a.s., se 

sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČO 25360817, 

a to: 

Ing. et Ing. MXXXXXX DXXXXXXXX, Ph.D., MBA, nar. XXXXXXXXXX, bytem: 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 6 
Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č.3035/106, Ostrava - 
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 06050/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. XXX ul. Horní č. 3035/106, Ostrava-

Bělský Les, 

mezi nájemcem XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,     

a podnájemcem XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, na dobu určitou 1 rok, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 7 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti                        
s fyzickými a právnickými osobami 
  
Usnesení číslo: 06051/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu k pozemkům: 

parc. č. 896/1 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 896/13 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1767 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

RESIDOMO, s.r.o. 

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

IČO 05253268, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 100 k pozemku: 

p. p. č. 114/11 – ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

První Signální, a. s. 

se sídlem Bohumínská 368/172, Muglinov, 712 00 Ostrava 

IČO 258 66 907, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 100 k pozemku: 

p. p. č. 18/1 – zahrada 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Callidus trading, spol. s r.o. 

se sídlem Bohumínská 410/135, Muglinov, 712 00 Ostrava 

IČO 258 32 476, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 90 k pozemku: 

parc. č. 4361/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 

XXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXice 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 90 k pozemku: 

parc. č. 4688 – zastavěná plocha a nádvoří 
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v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 

XXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXvá, 

oba XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

a 

s investorem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193673, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům              
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06052/RM1418/88 

(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 NN 0,4 kV k částem pozemků: 

parc. č. 751/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 915 - ostatní plocha, zeleň 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 9 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Nová Ves                  
u Ostravy, obec Ostrava s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 06053/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava p.p.č. 522, 

ost. plocha - silnice o výměře 15,10 m2 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (ul.                        

U Hrůbků) 

s manžely: 

XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování zpevněné plochy  - sjezdu z/na místní komunikaci ul. U Hrůbků                     

ze zámkové dlažby v rámci realizace stavby “Přístavba elektro - zkušebny PTS k.ú. Nová Ves                 

u Ostravy a parkovací plochy” a následného užívání předmětné části uvedeného pozemku                 

se zpevněným povrchem jako sjezdu z/na uvedenou místní komunikaci, za nájemné ve výši 

110,- Kč/m2/rok, 

tj. 1 661,- Kč/ročně, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na záměr prodeje rekreačního objektu Pstruží v k.ú. Frýdlant nad 
Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí 
  
Usnesení číslo: 06054/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00903/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat: 

- pozemek parc. č. 2925 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Frýdlant, č. e. 164 

rod. rekr. 

- pozemek parc. č. 2926 zahrada 

vše v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí 

  

2) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, k. ú. Výškovice u Ostravy a k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06055/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 

m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 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. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 793/379 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5,7 m2 

- parc. č. 793/408 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,5 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. 792/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 5,4 m2 v k. ú. Radvanice, 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 12 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce (k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 06056/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke ”Smlouvě o výpůjčce” ev. č. 1635/2016/MJ ze 

dne 20. 6. 2016, zavřené s právnickou osobou 

Českou republikou 

Úřad vlády České republiky, 

se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČO: 00006599, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek a část pozemků               
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a na část pozemku v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava se Správou silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvkovou organizací 
  
Usnesení číslo: 06057/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

o uzavření smlouvy o výpůjčce na nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- na část pozemku parc.č. 974/8, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- na pozemek parc.č. 5623/3, ost. plocha - silnice o výměře 1724 m2 

- na část pozemku parc.č. 1706, ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 318 m2 

- na část pozemku parc.č. 1430/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 3851 m2 

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

s Moravskoslezským krajem 

zastoupený: 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Ostrava, Úprkova 795/1, PSČ 702 00 

IČO: 00095711 

za účelem rekonstrukce mostních objektů od křižovatky s ulicí Sokolskou až MÚK Bazaly 

(silnice II/479 x silnice II/477) včetně rekonstrukce mostu na rampách a rekonstrukce mostního 

objektu na silnici III/4721 v úseku za jižní rampou MÚK Bazaly včetně vyvolaných přeložek 

inženýrských sítí v rámci realizace staveb “Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly sever”                    

a “Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa III/4721”, na dobu určitou, a to ode dne 

účinnosti smlouvy do 31. 12. 2020, 

dle přílohy č. 4 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 37/61  

RM_M 14 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku v k.ú. Krásné 
Pole, obec Ostrava se Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací 
  
Usnesení číslo: 06058/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

uzavřít smlouvu o výpůjčce k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to 

parc.č. 1483/1, trvalý travní porost o výměře 88,25 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava (ul. 

Kyjovická x ul. Družební) 

s 

Moravskoslezským krajem 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Ostrava, Úprkova 795/1, PSČ 702 23 

IČO: 00095711 

za účelem vybudování stavebního objektu SO 101, vozovka silnic - rozšíření vozovky                      

a krajnice v rámci realizace stavby “Přestavba křižovatky silnic III/4692 x III/46615 v Ostravě 

- Krásném Poli”, na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2022, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06059/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 

ceně         943 404,54 Kč,dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  které má pronajaté 

společnost Vědecko - technologický park Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2,                           

708 00 Ostrava - Pustkovec, IČO  25379631 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

předseda:  Bc. Petr Mlýnek, za odbor hospodářské správy 

členové:    Stanislav Tomeček, za odbor hospodářské správy 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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                Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil fyzickou likvidaci neupotřebitelných movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) ukládá 

   

likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedené likvidaci 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 16 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 06060/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy v celkové ceně               

6.400.293,19 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.Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava v pořizovací ceně 5.585.593,19 Kč 

- Jednotná kanalizace na ul. Repinova, ul. Maroldova, DN 400, DN 300, celkové délky 209,37 

m  včetně 7 kusů kanalizačních šachet a vodovodní řad DN 200, DN 150, celkové délky 209,37 

m. Vodohospodářské stavby jsou uloženy v pozemcích parc. č. 3550/5, parc. č. 1581/11, EN 

1581/14 díl 1, parc. č. 3538/2, vše v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 145/16/VH/K ze dne 15. 12. 2016                       

a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Repinova, 

Maroldova”, ORG 7281, v pořizovací ceně 5.585.593,19 Kč. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 697.900,00 Kč, 
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který statutární město Ostrava nabylo směnnou smlouvou ev. č. 1304/2016/MJ ze dne                      

3. 5. 2016 od spol. VÍTKOVICE, a. s., a to: 

- kanalizaci DN 1000 celkové délky 430 m včetně 7 kusů kanalizačních šachet, uloženou                  

v pozemcích parc. č. 3636/2, parc. č. 3640/6, parc. č. 2975/7, parc. č. 2643/1, vše v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, v pořizovací ceně 697.900,00 Kč. 

III. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 116.800,00 Kč, 

který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou ev. č. 2273/2016/MJ/ZFUN ze dne                 

1. 9. 2016 od společnosti Itron Czech Republic s.r.o., a to: 

- 200 ks vodoměrů, č. dokladu 16769, ze dne 21. 2. 2017, v pořizovací ceně 116.800,00 Kč 

  

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 

- Jednotná kanalizace na ul. Trnkovecká, ul. Pastrňákova, DN 300 celkové délky 217,67 m 

včetně 8 kusů kanalizačních šachet, uložená v pozemcích parc. č. 214/3, parc. č. 3209, parc. č. 

3210/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem 

č. 138/16/VH ze dne 14. 12. 2016. 

- Vodovodní řad DN 250 podél komunikace ul. Šenovská celkové délky 2 184,59 m včetně 

hydrantů a odboček, uložený v pozemcích parc. č. 5612/1 v k. ú. Slezská Ostrava, parc. č. 

1825/5 v k. ú. Kunčičky, parc. č. 2331/2, parc. č. 2290/1, parc. č. 2331/9, vše v k. ú. 

Radvanice, parc. č. 2075, parc. č. 1220/1, parc. č. 1167/88, parc. č. 2172, vše v k. ú. Bartovice, 

vše obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 11/17/VH/K ze dne               

23. 1. 2017. 

Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou ev. č. 0309/2017/MJ ze dne 20. 2. 2017 

od pana Ing. Čestmíra Gříbka, PH.D., a to: 

- vodovodní řad PE 100 D90 celkové délky 277,92 m včetně 2 kusů hydrantů, uložený                      

v pozemcích parc. č. 169/1, parc. č. 259/27, parc. č. 260, parc. č. 261, parc. č. 259/32, vše                    

v k. ú. Nová Plesná, obec Ostrava 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 21 
Návrh na výpověď z nájmu části nemovité věci (k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava) a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 
movité věci (k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 06061/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vypovědět nájemní vztah založený “Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání” ev.č. 

0097/2015/MJ ze dne 23. 1. 2015, uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava a právnickou 

osobou  

AVAR PLUS, s.r.o., 

se sídlem: U Rourovny 834/8, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 267 91 536,  

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 120, jehož součástí je budova č.p. 75, 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. b) výše uvedené smlouvy, z důvodu plánované rekonstrukce 

budovy 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
že město nemá  záměr pronajmout část pozemku parc. 120, jehož součástí je budova č.p. 75,            

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ve II. nadzemním podlaží, místnost č. 1 

o výměře 26,90 m2  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 ke “Smlouvě o nájmu movité věci” ev. č. 

1914/2015/MJ ze dne 1. 7. 2015, uzavřené s právnickou osobou 

Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace, 

se sídlem: Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 71294155, 

jehož předmětem je změna přílohy č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy a změna výše 

nájemného 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu v k.ú. Polanka nad 
Odrou, obec Ostrava, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací              
s R.M. a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti                       
s vlastníky pozemků 
  
Usnesení číslo: 06062/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  přijetí budoucího daru vodovodního řadu DN 100 v předpokládané délce 169,60 m a  DN 80 

v předpokládané délce 191 m, který bude uložen v pozemcích v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1A, 1B, předloženého materiálu: 

-  parc. č. 2886/2 – orná půda, 

-  parc. č. 2886/23 – orná půda, 

-  parc. č. 2865/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

-  patc. č. 2885 – zahrada, 

-  parc. č. 2886/3 – orná půda, 

-  parc. č. 2886/72 – orná půda, 

-  parc. č. 2887/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavření  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  darovací  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucím dárcem 

RXXXXXXXX MXXXXXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXX X, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

Budoucí dar bude vybudován v rámci stavby “Technická infrastruktura sídelního útvaru Janová 

- SO 301 Vodovod”. 

  

2) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 100, DN 80 k částem pozemků: 

parc. č. 2886/2 – orná půda, 

parc. č. 2886/23 – orná půda, 

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

s vlastníkem: 
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XXXXXXXXX XXXXus, 

bydliště V XXXXXXX XXXXXX XX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 100 k části pozemku: 

parc. č. 2865/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

s vlastníky: 

XXXXX XXXXar, 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXou, 

podíl ve výši 1/4, 

XXXXXX XXXnar, 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXou, 

podíl ve výši 1/4, 

XXXXXX XXXXXXXvá,  

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXrou, 

podíl ve výši 1/2, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku v k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06063/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parcela č. 497/2, ostatní 



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 43/61  

plocha, manipulační plocha, nacházejícího se v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

s 

LXXXXXX VXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXX XXXXXX 

nar. XXXXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na souhlas s umístěním stavby regulační stanice a příjezdové 
komunikace do části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 06064/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavebních a inženýrských objektů do částí pozemků: 

- p. p. č. 1414 ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1415 ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 822/1 ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

501 přeložka RS Mošnov I 

 501.1 - stavební část RS 

 501.2 - strojní část RS 

 501.3 - zpevněné plochy 

 501.4 - oplocení RS 

 501.5 - elektroinstalace, uzemnění, hromosvod 

 501.6 - přípojka NN 

  

pro: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o. 

se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, 145 05 

IČO 65993390 

v rámci stavby “I/58 Mošnov - obchvat“ 
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RM_M 40 
Návrh na přijetí daru cyklostezky na ul. Závodní v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava, koordinačního kabelu SSZ a SSZ křižovatky č. 1023 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava od společnosti Dopravní podnik 
Ostrava a.s. a uzavření darovacích smluv 
  
Usnesení číslo: 06065/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí daru 

a) 

cyklostezky na ul. Závodní, v úseku mezi ulicemi Ruská a Rudná, realizované v rámci stavby 

“Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport Aréna na ulici Závodní, SO 121 

Cyklostezka”, Cyklostezka je umístěna na pozemcích parc. č. 519/57, 1005/50, 1005/63, 

519/59, 1005/51, 553/91, 553/86, 553/89, 1005/54, 1463/3, 553/90, 553/82, 553/84, 1005/56, 

1005/45, 1005/58, 1005/47, 1005/32, vše v katastrálním území Zábřeh-VŽ, obec Ostrava. 

  

b) 

-  koordinačního kabelu světelně signalizačního zařízení na ul. 28. října evidovaného pod 

HIM023296, v úseku mezi řadičem SSZ č. 1015 křižovatka 28. října x Novinářská a řadičem 

SSZ č. 1023 křižovatka 28. října x Na Jízdárně a následně mezi řadičem SSZ č. 1023 a SSZ č. 

1016 28. října x Vítkovická, realizovaný v rámci stavby “Tramvajové nástupiště Krajský úřad, 

PS 602 koordinační kabel 28. října”. Koordinační kabel je umístěn v pozemcích parc. č. 

2592/24, 2620/94, 2625/2, 2634/8, 2639/2, 2639/17, 3594/1, 3594/3, 3594/4, 3594/6, 3594/7, 

3594/9, 3594/10, 3594/11, 3594/13, 3594/14, 3594/19, 3594/28, vše v katastrálním území 

Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

- světelně signalizačního zařízení křižovatky č. 1023 28. října x Na Jízdárně evidovaného pod 

HIM023295, které zahrnuje řadič, stožáry, stožárové svorkovnice, indukční smyčky, kabelové 

rozvody ke stožárům a indukčním smyčkám, návěstidla a svody k návěstidlům, realizovaného 

v rámci stavby “Tramvajové nástupiště Krajský úřad, PS 601 SSZ č. 1023 28. října x Na 

Jízdárně”. SSZ č. 1023 je umístěno na pozemcích parc. č. 2634/8, 2639/2, 2639/17, 3594/1, 

3594/7, 3594/8, 3594/9, 3594/10, 3594/13, 3594/14, 3594/19, 3594/28, vše v katastrálním 

území Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

  

a uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 3 a č. 4 předloženého materiálu 

s dárcem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
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se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 619 74 757 

  

 
RM_M 50 
Návrh koupit nemovitou věc na ul. Stodolní, návrh odejmout pozemky 
(vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 06066/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00898/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout na straně statutárního města Ostrava o uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o prosté 

správě majetku za podmínek uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu a dle 

příloh č. 6 a 7 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

rozhodnout odejmout nemovité věci, a to pozemek parc. č. 1942, zastavěná plocha a nádvoří              

a pozemek parc. č. 1948 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, oba v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy ze svěření městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,               

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za podmínky a k okamžiku uzavření 

kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje se účelová rezerva investičního odboru na strategické projekty 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 39.750 tis. Kč 

- snižují kapitálové výdaje 
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ORJ 137, §3639, pol. 6121 o 27 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

ORJ 137, §3639, pol. 6121, ÚZ 1080 o 39.750 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

ORJ 137, § 3639, pol. 5192 o 27 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na uzavření “Smlouvy o nájmu pozemku” a “Dohody o vydání 
bezdůvodného obohacení” v souvislosti se stavbou “Tramvajové mosty 
na ulici Plzeňská” 
  
Usnesení číslo: 06067/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o nájmu pozemku”  v souvislosti se stavbou “Tramvajové mosty na ul. 

Plzeňská” mezi pronajímatelem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

a 

nájemcem: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude pronájem části pozemku p.p.č. 1149/2, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Dohody o vydání bezdůvodného obohacení”  v souvislosti se stavbou “Tramvajové 

mosty na ul. Plzeňská” mezi oprávněným: 
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

a 

povinným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude uplatnění nároku na vydání bezdůvodného obohacení, vzniklého 

užíváním části pozemku p.p.č. 1149/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava  dle přílohy č.3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “PD a příprava staveb VO”, poř.č. 34/2017 
  
Usnesení číslo: 06068/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění pravomocných územních rozhodnutí pro stavby 

veřejných osvětlení v jednotlivých obvodech statutárního města Ostravy 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 745.800,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření smluv             
o dílo v souvislosti s akcemi ORG 3211 Inteligentní dopravní systémy - 
II. etapa a ORG 8207 Strategická průmyslová zóna Mošnov – technická 
infrastruktura 
  
Usnesení číslo: 06069/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o  dílo na zpracování 

technického podkladu připojení NN 0,4 kV v rámci akce ORG 3211 Inteligentní dopravní 

systémy - II. etapa se zhotovitelem PTD Muchová, s.r.o.,  Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, IČO: 

27767931 za cenu nejvýše přípustnou 258.400,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

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

dokumentace pro provádění stavby akce ORG 8207 Strategická průmyslová zóna Mošnov – 

rekonstrukce regulační stanice VTL/STL č. 1 se zhotovitelem  GASCONTROL, společnost                

s r.o., Nový Svět 1407/59a, 73564 Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 46578021 za cenu 

nejvýše přípustnou 95.000,-Kč bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy             
o dílo na zpracování projektových dokumentací pro stavbu “Předávací 
stanice Sokolská (PD)” 
  
Usnesení číslo: 06070/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo se společností SPAN 

s.r.o., Kratochvílova 931/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 47153521, za účelem 

zpracování projektových dokumentací pro stavbu “ Předávací stanice Sokolská”, za cenu 

nejvýše přípustnou 189.000,-Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Čtyřlístek II. etapa transformace (PD+AD+IČ)”, poř. č. 
6/2017 
  
Usnesení číslo: 06071/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací pro vydání územních rozhodnutí, projektových dokumentací pro 

vydání stavebních povolení, projektových dokumentací pro provádění staveb, projektových 
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dokumentací vnitřního vybavení, 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 “Čtyřlístek II. etapa transformace”, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s: 

Ing. Štěpánem Šňupárkem 

se sídlem: 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 72978325 

za cenu nejvýše přípustnou 1.060.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 28 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitosti svěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 06072/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu dle čl. 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, na dobu 1 

roku,  dle předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 35 
Architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru 
ulice Umělecká v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 06073/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 00791/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o výběru nejvhodnějšího návrhu dle Protokolu o průběhu architektonicko-

urbanistické soutěže  na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě dle přílohy č. 
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1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyplacení cen a odměn dle čl. 11 Soutěžních podmínek a dle Protokolu                        

o průběhu architektonicko-urbanistické soutěže  na revitalizaci veřejného prostoru ulice 

Umělecká v Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit 

rozpočtové opatření, kterým se 

a) sníží běžné výdaje na: 

§ 3635, pol. 5166, ORJ 210............................... o 240 tis. Kč 

b) zvyšují se běžné výdaje na: 

§ 3699, pol. 5021, ORJ 210................................ o 206 tis. Kč  

§ 3699, pol. 5362, ORJ 210................................ o   34 tis. Kč 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit radě města realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 05.04.2017 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 20 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na realizaci projektu “Výsadba zeleně izolující lesopark 
Bělský les od ulice Plzeňské” 
  
Usnesení číslo: 06074/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 00877/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 344.700 Kč právnické osobě: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO: 

25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava na realizaci projektu “Výsadba 

zeleně izolující lesopark Bělský les od ulice Plzeňské” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a na straně statutárního města Ostravy o uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 

města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ....................... o 345 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 

§ 1039, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 .......... o 345 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Mikro-injektáž stromů proti klíněnce jírovcové 2017”, 
poř. č. 58/2017 
  
Usnesení číslo: 06075/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodvatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení mikro-

injektáže jírovců maďalů proti klíněnce jírovcové na pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy se společností: 

SAFE TREES, s.r.o. 

se sídlem: Rosice u Brna, Na Štěpnici 945, 665 01 

IČO: 26935287 

za cenu nejvýše přípustnou 1.798.824,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 3 
Objednávka výměny statistických kamer pořízených v rámci projektu 
Rozšíření portálu SMO 
  
Usnesení číslo: 06076/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na dodávku a instalaci 6 ks nových kamer včetně příslušenství vůči 

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

25857568, ve výši 231 083,- Kč bez DPH, 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: 21.04.2017 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
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RM_M 24 
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava                        
z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 06077/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.573.000,- Kč                         

s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 na úhradu nákladů spojených                    

s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové 

řízení a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 
  
Usnesení číslo: 06078/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 00652/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 27 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 06079/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků, určených k uzavírání notářských doložek, resp. Dohod                

o splnění pohledávky se svolením k přímé vykonavatelnosti k nájemním smlouvám k bytům, 

poskytnutým městskými obvody v rámci projektu “Koncepce bydlení a její pilotní ověření             

ve městě Ostrava”, a to  městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 37 tis. Kč, 

městskému obvodu Poruba ve výši 37 tis. Kč a městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

ve výši 20 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na ORJ 120, na pol. 4116, ÚZ 103133063 o 21 tis. Kč  

                                                     ÚZ 103533063 o 119 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 29008, ORJ 120 o 129 tis. Kč (A.2.) 

- převody vlastním fondům 

na § 6330, pol. 4132 o 132 tis.Kč (C.6.) 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 136, na § 2339, pol. 5171 o 250 tis. Kč 

                               na § 3639, pol. 5164 o 30 tis. Kč 

na § 2219, pol. 5166, ORJ 100 o 115 tis. Kč (C.3.) 

na § 1014, pol. 5171, ORJ 130, org. 4271 o 50 tis. Kč (C.4.) 

(C.1.) na ORJ 230, § 6171, pol. 5137, ÚZ 92 o 17 tis. Kč 

                                            pol. 5164, ÚZ 92 o 23 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 92 o 10 tis. Kč 

(B.1.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 3 518 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103133063 o 414 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 207 tis. Kč 

                                             pol. 5021, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 251 tis. Kč  

                                                                                       ÚZ 103133063 o 30 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 15 tis. Kč 

                                             pol. 5031, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 928 tis. Kč 
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                                                                                       ÚZ 103133063 o 110 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 55 tis. Kč 

                                             pol. 5032, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 334 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103133063 o 40 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 20 tis. Kč 

                                             pol. 5011, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 413 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103133063 o 49 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 25 tis. Kč 

                                             pol. 5031, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 104 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103133063 o 13 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 7 tis .Kč 

                                             pol. 5032, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 38 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103133063 o 5 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 3 tis. Kč 

           na ORJ 140, § 3299, pol. 5019, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 2 189 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103133063 o 258 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 129 tis. Kč 

                                             pol. 5039, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 745 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103133063 o 88 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 44 tis. Kč 

                                             pol. 5029, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 49 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103133063 o 6 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 3 tis. Kč 

                                             pol. 5139, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 7 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103133063 o 1 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 1 tis. Kč 

                                             pol. 5167, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 233 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103133063 o 28 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 14 tis. Kč 

                                             pol. 5424, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 22 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103133063 o 3 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 2 tis. Kč 

                                             pol. 5175, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 34 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103133063 o 4 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 2 tis. Kč 

(C.6.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5137, ÚZ 1014, org. 4271 o 89 tis. Kč 

                                            pol. 5139, ÚZ 1014, org. 4271 o 43 tis. Kč 

(A.2.) na ORJ 190, § 1036, pol. 5219, ÚZ 29008 o 38 tis. Kč 

                                            pol. 5213, ÚZ 29008 o 42 tis. Kč 

                                            pol. 5212, ÚZ 29008 o 49 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5137, ORJ 136 o 12 tis. Kč (C.2.) 

                                              

- kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3220 o 600 tis. Kč (C.1.) 

na § 3639, pol. 6122, ORJ 136 o 57 tis. Kč (C.2.) 

- neinvestiční transfery 
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(A.1.) na ORJ 300, § 3111, pol. 5336, ÚZ 103133063, org. 85 o 21 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103533063, org. 85 o 119 tis. Kč 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

(C.5.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 502 o 37 tis. Kč 

                                                                             org. 505 o 37 tis. Kč 

                                                                             org. 510 o 20 tis. Kč 

z v y š u j e   financování 

(B.1.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 103533063, org. 92000000 o 12 031 tis. Kč 

                                                ÚZ 103133063, org. 92000000 o 1 416 tis. Kč 

z v y š u j e  účelová rezerva 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 92000000 o 3 006 tis. Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 136, na § 3639, pol. 5169 o 280 tis. Kč 

                               na § 4339, pol. 5153 o 69 tis. Kč 

na § 1014, pol. 5169, ORJ 130, org. 4271 o 50 tis. Kč (C.4.) 

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7608 o 94 tis. Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 600 tis. Kč                 

                               § 6171,pol. 6121, ÚZ 95, org. 8193 o 50 tis. Kč 

- investiční transfery 

na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 115 tis. Kč (C.3.) 

(C.5.) Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

          zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

          na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 502 o 37 tis. Kč 

          zvýší běžné výdaje 

          na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 37 tis. Kč 

(C.5.) Městský obvod Poruba 

          zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

          na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 505 o 37 tis. Kč 

          zvýší běžné výdaje 

          na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 37 tis. Kč 
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(C.5.) Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

          zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

          na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 510 o 20 tis. Kč 

          zvýší běžné výdaje 

          na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 18 
Nařízení města č. 3/2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 
12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území 
města oblasti s placeným stáním, ve znění změn provedených 
nařízením města č. 1/2017 
  
Usnesení číslo: 06080/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
Nařízení města č. 3/2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 12/2016, kterým se                

pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, ve znění 

změn provedených nařízením města č. 1/2017 s úpravou 

  

2) stanovuje 

  
že spolu s primátorem podepíše nařízení města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení radní                  

pro dopravu, JUDr. Lukáš Semerák 

  

 
RM_VZ 10 
Zadání zpracování investičního záměru “Parkoviště Jeremenko” 
  
Usnesení číslo: 06081/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

záměru akce “Parkoviště Jeremenko” za cenu 94 800,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností Geoengineering               

spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO 47668121 

  

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 115 tis. Kč 

z v ý š í 

kapitálové výdaje na: 

§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                                                       o 115 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 1 
Návrh na naložení s přebytečným majetkem v užívání Magistrátu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06082/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodeji přebytečného  majetku statutárního města Ostravy v užívání Magistrátu  města 

Ostravy dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1 s paní BXXXXXX DXXXXXXXXXX, narozenou 

XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 s paní  IXXXXXXX DXXXXXXXXXX, narozenou 

XXXXXXXXX,  bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXX 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu kupních smluv 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování 
realizační projektové dokumentace rekonstrukce kotelny Archivu města 
Ostravy v Ostravě - Přívoze 
  
Usnesení číslo: 06083/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování realizační projektové dokumentace 

rekonstrukce kotelny Archivu města Ostrava v Ostravě-Přívoze společnosti TERMIA K+Š 

s.r.o., IČO 47985852, za cenu nejvýše přípustnou 72.000,- bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Úklidové práce v objektu bývalé UB”, poř. č. 57/2017 
  
Usnesení číslo: 06084/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o  výběru dodavatele a uzavření smlouvy na zajištění a provádění úklidových prací pro potřeby 

odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy v období od 1. 4. 2017                         

do 31.12.2018 v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Hadr & Kyblík Čechy s.r.o. 

Sídlo: Serafinova 580/37, 719 00 Ostrava - Kunčice 

IČO: 28580460 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém návrhu 

  

 
RM_M 38 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou            
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města 
Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů                        
na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 06085/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 00901/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 

statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 41 
Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 
  
Usnesení číslo: 06086/RM1418/88 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 00902/17 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

  
 
 


