
Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 1/72  

Usnesení 
91. schůze rady města 
konané dne 25.04.2017 

čís. 06239/RM1418/91-06307/RM1418/91 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 
  
  
  
  
 

____________________________ 

Mgr. Michal Mariánek 
náměstek primátora 
  
  
  
  
 

  
  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 2/72  

Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 25.04.2017  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

06239/RM1418/91 RM_M 0 Schválení programu 91. schůze rady města konané 

dne 25.04.2017 

35 

06240/RM1418/91 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

06241/RM1418/91 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

06242/RM1418/91 RM_M 43 Projednání žádosti o podporu projektu Sváteční 

JARMARKY z programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko v rámci prioritní osy č. 4 

50 

06243/RM1418/91 RM_M 51 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro 

projekty “Modernizace učeben ZŠ Bohumínská”, 

Modernizace učeben ZŠ Pěší”, “Modernizace 

učeben ZŠ Chrustova” a “Modernizace učeben ZŠ 

Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova” 

50 

06244/RM1418/91 RM_M 53 Návrh na souhlas se změnou usnesení o podání 

žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR pro projekt “Domov pro seniory 

Hladnovská” 

50 

06245/RM1418/91 RM_M 24 Návrh na naložení s přebytečným a 

neupotřebitelným majetkem statutárního města 

Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 

25 

06246/RM1418/91 RM_M 25 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava                    

za měsíc březen 2017 

25 

06247/RM1418/91 RM_M 26 Návrh na změnu ve složení komise pro majetek           

a hospodářskou správu rady města 

28 

06248/RM1418/91 RM_M 27 Informace o poskytnutých veřejných podporách          

a o probíhajících programech veřejné podpory - 

rok 2016 

28 

06249/RM1418/91 RM_M 50 Návrh programu 26. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 10. 5. 2017 

28 

06250/RM1418/91 RM_M 28 Podnět občana statutárního města Ostravy 28 

06251/RM1418/91 RM_M 52 Informace o zpětvzetí žaloby a o zastavení řízení 28 

06252/RM1418/91 RM_M 34 Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2017               

z rozpočtu Moravskoslezského kraje k 

dofinancování nákladů na zabezpečení 

akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 

hasičů statutárního města Ostravy 

01 

06253/RM1418/91 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Historický víkend”, poř. č. 

35/2017 

01 

06254/RM1418/91 RM_MZP 1 Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytování dat                         

z kamerových systémů uzavřené s PČR 

83 

06255/RM1418/91 RM_M 29 Návrh na uzavření Dohody o naplnění podmínek 

žádosti na odstranění ekologických škod na 

realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace ulice 

Mánesova” v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

38 
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06256/RM1418/91 RM_VZ 13 Schválení návrhu zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu s uzavřením Smlouvy na zajištění služeb 

pro projekty “Transformace Domova na Liščině II 

a Transformace Domova Barevný svět II 

38 

06257/RM1418/91 RM_M 4 Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

a souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí 

dotace pro projekt “Lidé lidem 2017” 

86 

06258/RM1418/91 RM_M 6 Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.,                    

o prodloužení termínu čerpání poskytnutého 

účelového investičního příspěvku 

42 

06259/RM1418/91 RM_M 7 Žádost Národního divadla moravskoslezského,            

p. o., o změny účelových neinvestičních příspěvků 

schválených v roce 2016 na opravy v budově 

Divadla Antonína Dvořáka 

42 

06260/RM1418/91 RM_M 39 Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací v oblasti kultury pro rok 2017 

60 

06261/RM1418/91 RM_M 55 Rozšíření pracovní skupiny zabývající se 

vybudováním pietního místa obětem II. světové 

války a pamětní desky německým civilistům, kteří 

zahynuli v Internačním táboře Hanke v Ostravě 

60 

06262/RM1418/91 RM_M 38 Návrh Programu podpory veřejných kulturních 

služeb v oblasti hudebního a scénického umění            

na území statutárního města Ostrava v letech 2018 

- 2023 a návrh na vyhlášení výběrového řízení na 

poskytnutí neinvestiční víceleté dotace v oblasti 

kultury 

60 

06263/RM1418/91 RM_M 5 Schválení objednávek v rámci akce “Ostrava                

v Praze” 

87 

06264/RM1418/91 RM_M 9 Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy v oblasti Volný čas 

87 

06265/RM1418/91 RM_M 46 Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-

Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové 

dotace na “Rekonstrukci a modernizaci cvičebních 

sálů včetně předsálí” 

31 

06266/RM1418/91 RM_M 10 Návrh na souhlas s napojením stavby parkoviště 

ul. V. Jiříkovského - Kaminského, návrh                     

na souhlas s umístěním stavby “Rekonstrukce 

obslužné plochy chodníků na ul. Vítkovická” 

08 

06267/RM1418/91 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby 

“Rekonstrukce chodníku na ul. Havlíčkovo 

nábřeží pod Sýkorovým mostem” a návrh na 

souhlas s provedením stavby “Úpravy a zpevnění 

svahu podél schodiště u Mundlochu” 

08 

06268/RM1418/91 RM_M 12 Návrh na vydání souhlasu vlastníka pozemků              

s návrhem nového uspořádání pozemků v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mošnov 

 

08 
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06269/RM1418/91 RM_M 13 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky               

ve vlastnictví SMO za účelem provedení 

kontrolního atmogeochemického průzkumu                  

a případného měření dynamiky výstupů důlních 

plynů na povrch pro společnost Green Gas DPB, 

a.s.  a souhlas s umístěním stavebních                            

a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví 

SMO pro společnost Alzheimercentrum Admin 

s.r.o. 

08 

06270/RM1418/91 RM_M 14 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

06271/RM1418/91 RM_M 15 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc                   

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr 

města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 

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

08 

06272/RM1418/91 RM_M 16 Návrh na záměr města darovat nemovitou věc           

v k. ú. Lhotka u Ostravy (lokalita ul. Petřkovická) 

a návrh na záměr města prodat nemovitou věc         

v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Slavníkovců), 

obec Ostrava 

08 

06273/RM1418/91 RM_M 17 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci               

v k.ú. Hrabová,v k.ú. Nová Bělá a v k.ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města 

darovat nemovitou věc v k.ú. Karviná-město, obec 

Karviná 

08 

06274/RM1418/91 RM_M 18 Návrh na souhlas s pořádáním běhu Trail Ostrava 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na 

záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. 

Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

08 

06275/RM1418/91 RM_M 20 Návrh směnit části nemovitých věcí v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava 

08 

06276/RM1418/91 RM_M 21 Návrh na svěření a nesvěření nemovitých věcí 

městskému obvodu Nová Ves a odejmutí 

nemovitých věcí městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

08 

06277/RM1418/91 RM_M 22 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy a záměr pronájmu 

vodohospodářských staveb 

08 

06278/RM1418/91 RM_M 23 Návrh na zrušení usnesení rady města, návrh 

záměru města propachtovat část pozemku v k.ú. 

Slezská Ostrava 

08 

06279/RM1418/91 RM_M 35 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

06280/RM1418/91 RM_M 36 Návrh Dohody o skončení nájmu bytu, návrh 

Dohody o splátkách a uznání dluhu ke služebnímu 

bytu, ul. Pobialova 875/8, Moravská Ostrava 

 

08 
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06281/RM1418/91 RM_M 37 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Petřkovice                  

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

06282/RM1418/91 RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí  

do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 

k částem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, 

obec Ostrava, s fyzickou osobou 

08 

06283/RM1418/91 RM_M 41 Návrh na souhlas s umístěním přípojky do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

nájemní smlouvy, smluv o zřízení služebností 

08 

06284/RM1418/91 RM_M 8 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích 

o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou 

zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

06285/RM1418/91 RM_M 30 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 

Distribuce v souvislosti s přeložkami 

elektroenergetických zařízení 

05 

06286/RM1418/91 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v ul. 

Klostermannova”, poř.č. 52/2017 

05 

06287/RM1418/91 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

projektové dokumentace pro provádění stavby       

pro realizaci stavby “Oprava vodovodu v ulici 

Hlubinská” 

05 

06288/RM1418/91 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní            

na zpracování projektových dokumentací pro 

stavbu “Úprava přechodu na silnici I/58 ul. 

Plzeňská v Ostravě” (DÚR, DSP, PDS) včetně 

zajištění inženýrské činnosti 

05 

06289/RM1418/91 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti pro přípravu stavby 

“Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch            

v areálu výstaviště Černá louka - 2. etapa” 

05 

06290/RM1418/91 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Pustkovecká”, 

poř. č. 047/2017 

05 

06291/RM1418/91 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu ul.            

17. listopadu (DÚR+IČ)”, poř. č. 54/2017 

05 

06292/RM1418/91 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Oprava komunikací a 

zpevněných ploch - Černá louka”, poř.č. 60/2017 
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06293/RM1418/91 RM_M 2 Povolení výjimky ze stavební uzávěry HDD jam 

“Odra 1 -výdušná a Odra 4 - výdušná” pro stavbu 

“Obchodně - průmyslový park v Ostravě - 

Přívoze” - SO 15.2 Teplovodní přípojka, k.ú. 

Přívoz 

89 

06294/RM1418/91 RM_M 47 Návrh na sestavení grantové komise pro 

posuzování žádostí v rámci výběrového řízení 

Programu na poskytování peněžních prostředků z 

rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 v 

oblasti Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě 

33 

06295/RM1418/91 RM_M 3 Návrh darovacích smluv uzavřených mezi 

statutárním městem Ostravou a příjemci podpory     

z projektu „Koruna ze vstupu“ 

80 

06296/RM1418/91 RM_M 1 Souhlas se smlouvou o poskytnutí dotace                       

z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 

spolufinancování projektu “Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice Ostrava - Michálkovice” 

38 

06297/RM1418/91 RM_M 32 Úpravy rozpočtu r. 2017 07 

06298/RM1418/91 RM_M 42 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování 

ev.č. 2100/2014/OFR/LPO s Evropskou investiční 

bankou 

07 

06299/RM1418/91 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Online platební brána”, poř. č. 

85/2017 

07 

06300/RM1418/91 RM_M 44 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

na zajištění 18. ročníku mezinárodního veletrhu 

CZECH RAILDAYS 

09 

06301/RM1418/91 RM_M 49 Žádost o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 

uzavřenou mezi SMO a společností Koordinátor 

ODIS s.r.o. 

09 

06302/RM1418/91 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Kolejový absorbér hluku”, poř. 

č. 250/2016 

09 

06303/RM1418/91 RM_M 45 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

leden - únor 2017 

28 

06304/RM1418/91 RM_M 33 Návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o 

poskytování služeb Outsoucing telefonních služeb 

84 

06305/RM1418/91 RM_VZ 11 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu                         

na stavební úpravy bývalé prodejny textilu                    

v přístavbě Nové radnice 

84 

06306/RM1418/91 RM_M 48 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška Statutárního města Ostravy č. 

4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku 

omezením hluku, ve znění pozdějších změn                      

a doplňků 

21 

06307/RM1418/91 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Hybridní pošta”, poř. č. 25/2017 21 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Zadavatelská činnost 

(elektronické aukce)”, poř.č. 89/2017 

90 

  RM_M 54 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků, 

návrh na záměr města darovat části pozemků v k. 

ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

  RM_M 19 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. 

ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

  RM_M 31 Návrh na vyčlenění stavby “Odkanalizování jižní 

části Svinova” v k.ú. Svinov ze souboru projektů 

schválených Meziresortní komisí 

05 

  
 
 
 
RM_M 0 
Schválení programu 91. schůze rady města konané dne 25.04.2017 
  
Usnesení číslo: 06239/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 91. schůze rady města konané dne 25.04.2017 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06240/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, 
Ostrava, PSČ 719 00, IČO 623 00 920, jejímž jediným společníkem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2016 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu obchodní společnosti OZO 
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Ostrava s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2016 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2016 dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2016, jejíž součástí je zpráva            

o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2016 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2016 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 06241/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, členu představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava 

a.s., smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Projednání žádosti o podporu projektu Sváteční JARMARKY                           
z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci prioritní osy 
č. 4 
  
Usnesení číslo: 06242/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
rozhodnutí Zastupitelstva městského obvodu Poruba č. 307/ZMOb1418/18 ze dne 12.4.2017 o 

podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Sváteční JARMARKY z Programu Interreg V-A 

Česká republika – Polsko v rámci prioritní osy č. 4 

  

2) souhlasí 

  
s přípravou projektu a  s podáním žádosti o poskytnutí podpory na projekt Sváteční 

JARMARKY z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci prioritní osy č. 4 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami  programu 

Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci prioritní osy č. 4 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 15.05.2017 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 51 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekty “Modernizace 
učeben ZŠ Bohumínská”, Modernizace učeben ZŠ Pěší”, “Modernizace 
učeben ZŠ Chrustova” a “Modernizace učeben ZŠ Chrustova, 
odloučené pracoviště Škrobálkova” 

(zn.předkl.) 
50 
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Usnesení číslo: 06243/RM1418/91 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Modernizace učeben ZŠ 

Bohumínská” v rámci 6. výzvy nositele Strategie integrované teritoriální investice (ITI) 

ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů a 3. výzvy Statutárního města 

Ostravy jako Zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu - výzvy č. 66 

  

2) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Modernizace učeben ZŠ Pěší” 

v rámci 6. výzvy nositele Strategie integrované teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace 

k předkládání projektových záměrů a 3. výzvy Statutárního města Ostravy jako 

Zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního 

operačního programu - výzvy č. 66 

  

3) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Modernizace učeben ZŠ 

Chrustova” v rámci 6. výzvy nositele Strategie integrované teritoriální investice (ITI) ostravské 

aglomerace k předkládání projektových záměrů a 3. výzvy Statutárního města Ostravy jako 

Zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního 

operačního programu - výzvy č. 66 

  

4) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Modernizace učeben ZŠ 

Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova” v rámci 6. výzvy nositele Strategie integrované 

teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů a 3. výzvy 

Statutárního města Ostravy jako Zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání žádostí                       

o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - výzvy č. 66 

  

5) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

a všech příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci v souladu s podmínkami 6. výzvy 

nositele Strategie integrované teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace k předkládání 

projektových záměrů a 3. výzvy Statutárního města Ostravy jako Zprostředkujícího subjektu 



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 11/72  

ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - 

výzvy č. 66 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.08.2017 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
6) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

a všech příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci v souladu s podmínkami 6. výzvy 

nositele Strategie integrované teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace k předkládání 

projektových záměrů a 3. výzvy Statutárního města Ostravy jako Zprostředkujícího subjektu 

ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - 

výzvy č. 66 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.08.2017 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
7) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

a všech příloh pro projekt dle bodu 3) tohoto usnesení, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci v souladu s podmínkami 6. výzvy 

nositele Strategie integrované teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace k předkládání 

projektových záměrů a 3. výzvy Statutárního města Ostravy jako Zprostředkujícího subjektu 

ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - 

výzvy č. 66 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.08.2017 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
8) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

a všech příloh pro projekt dle bodu 4) tohoto usnesení, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci v souladu s podmínkami 6. výzvy 

nositele Strategie integrované teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace k předkládání 

projektových záměrů a 3. výzvy Statutárního města Ostravy jako Zprostředkujícího subjektu 

ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - 

výzvy č. 66 
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 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.08.2017 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
9) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 

4.500.000 Kč, v roce 2018 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši 

3.150.000 Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 315.000 Kč, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

10) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 

3.900.000 Kč, v roce 2018 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši 

2.730.000 Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 273.000 Kč, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

11) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 3) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 

3.300.000 Kč, v roce 2018 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši 

2.310.000 Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 231.000 Kč, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

12) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 4) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 

4.000.000 Kč, v roce 2018 zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši 

2.800.000 Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 280.000 Kč, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

13) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

specifikace nároků na rozpočet Statutárního města Ostravy (rozpočet nositele) dle bodu 9) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.08.2017 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
14) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) v rámci 
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specifikace nároků na rozpočet Statutárního města Ostravy (rozpočet nositele) dle bodu 10) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.08.2017 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
15) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 3) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet Statutárního města Ostravy (rozpočet nositele) dle bodu 11) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.08.2017 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
16) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 4) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet Statutárního města Ostravy (rozpočet nositele) dle bodu 12) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.08.2017 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 53 
Návrh na souhlas se změnou usnesení o podání žádosti o dotaci                    
z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro projekt “Domov                     
pro seniory Hladnovská” 
  
Usnesení číslo: 06244/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03344/RM1418/50 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou usnesení č. 03344/RM1418/50 ze dne 8.3.2016, kdy se mění původní bod 4) 

usnesení následovně - v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové 

předpokládané výši 55 000 tisíc Kč - v roce 2017 na zajištění předfinancování projektu ve výši 

14 000 tisíc Kč a v roce 2018 na zajištění předfinancování projektu ve výši 24 500 tisíc Kč, 

přičemž v těchto částkách je obsaženo spolufinancování v celkové výši 9 625 tisíc Kč, dle 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem 
statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06245/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení  neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie 

Ostrava fyzickou likvidací dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vyřazení a prodeji přebytečného majetku zaměstnancům statutárního města Ostravy 

zařazeným k městské policii dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy, ve spolupráci 

s ředitelem Městské policie Ostrava 

rozhodoval na straně prodávajícího o uzavírání kupních smluv k movitým věcem dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu a vzorové smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) jmenuje 

  
likvidační komisi, 

která o provedené likvidaci neupotřebitelného majetku pořídí likvidační protokol 

Předseda:  Milada Vontorová - referent PO a BP MP 

Členové:    Ing. Hana Valčuhová - referent správy majetku MMO 

                  Lenka Honzková - referent správy majetku MP 
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RM_M 25 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc březen 2017 
  
Usnesení číslo: 06246/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc březen 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na změnu ve složení komise pro majetek a hospodářskou správu 
rady města 
  
Usnesení číslo: 06247/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
rezignaci Ing. Vladimíra Cigánka, náměstka primátora, na členství v komisi pro majetek                        

a hospodářskou správu ke dni 19.04.2017 

  

2) jmenuje 

  
do funkce člena komise pro majetek a hospodářskou správu Jindřicha Středulu, člena ZM 

  

 
RM_M 27 
Informace o poskytnutých veřejných podporách a o probíhajících 
programech veřejné podpory - rok 2016 
  
Usnesení číslo: 06248/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předložením informací o  veřejných  podporách  poskytnutých  v roce 2016 a o probíhajících 

programech veřejné podpory Úřadu  pro  ochranu hospodářské soutěže, se sídlem v Brně, třída 

Kpt. Jaroše 7, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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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 16/72  

RM_M 50 
Návrh programu 26. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 10. 5. 2017 
  
Usnesení číslo: 06249/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 26. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 

10. května 2017 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 28 
Podnět občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06250/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01184/17 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
podnět občana dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 52 
Informace o zpětvzetí žaloby a o zastavení řízení 
  
Usnesení číslo: 06251/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 
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informaci o zpětvzetí žaloby Mgr. Romana Krakovky, insolvenčního správce společnosti 

FLORIÁN SPORT s.r.o., proti statutárnímu městu Ostrava a o zastavení řízení vedeného 

Okresním soudem v Ostravě (sp. zn. 180 C 58/2015) dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 34 
Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2017 z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje k dofinancování nákladů na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06252/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje                       

k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Ostravy kategorie JPO II v celkové výši 100 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace                                

od poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se   z v y š u j í 

• přijaté neinvestiční transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 211, ORJ 120 o 100 tis. Kč 

• převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje na § 6330, pol. 5347, 

ORJ 120, ÚZ 211, ORG 517 o 100 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

• zvýší se převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy na § 6330, pol. 

4137, ÚZ 211, ORG 517 o 100 tis. Kč 

• zvýší se běžné výdaje na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211 o 100 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Historický víkend”, poř. č. 35/2017 
  
Usnesení číslo: 06253/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na  přípravu a realizaci programu historického 

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

ORIENTAL.cz, s.r.o. 

Sídlo: Výškovická 3085/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO: 28595378 

za cenu nejvýše přípustnou 1.879.100,- Kč bez DPH 

  

 
RM_MZP 1 
Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytování dat z kamerových systémů 
uzavřené s PČR 
  
Usnesení číslo: 06254/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování dat z kamerových systémů s Českou 

republikou - Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje se sídlem 30. dubna 

1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 75151502, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 29 
Návrh na uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění 
ekologických škod na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace ulice 
Mánesova” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06255/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod na realizaci 

stavby “Rekonstrukce kanalizace ulice Mánesova” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava                    

s předpokládanými náklady 5 439 142,43 Kč bez DPH, která je ve 100% hrazena z Programu 

revitalizace Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
náměstka primátora Ing. Břetislava Rigera 

k podpisu Dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 13 
Schválení návrhu zadání veřejné zakázky malého rozsahu s uzavřením 
Smlouvy na zajištění služeb pro projekty “Transformace Domova                    
na Liščině II a Transformace Domova Barevný svět II 
  
Usnesení číslo: 06256/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03425/RM1418/51 
k usnesení č. 01402/RM1418/23 
k usnesení č. 04718/RM1418/68 
k usnesení č. 05774/RM1418/84 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Transformace Domova na Liščině II a Transformace Domova Barevný svět II”                                

s poskytovatelem: ProFaktum, s. r. o., sídlo: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČO: 

28568087, za cenu 129 800,-- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižuje se účelová rezerva ORJ 300 

§ 3636, pol. 5901, ÚZ 3636                           o         158 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje ORJ 300 

§ 4357, pol. 5166, ÚZ 3636 ORG 6049          o         79 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5166, ÚZ 3636, ORG 6050         o         79 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit úkony spojené s uzavřením smlouvy na zajištění služeb dle bodu 1) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 12.05.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 4 
Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlas                          
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt “Lidé lidem 2017” 
  
Usnesení číslo: 06257/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 05597/RM1418/81 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuté v rámci dotačního řízení 

Moravskoslezského kraje, dotačního programu “Podpora dobrovolných aktivit v oblasti 

udržitelného rozvoje” pro rok 2017, dotačního titulu “Podpora procesu místní Agendy 21”                   

na projekt “Lidé lidem 2017” ve výši 150 000,--Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 21/72  

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro projekt “Lidé 

lidem 2017” dle podmínek dotačního programu “Podpora dobrovolných aktivit v oblasti 

udržitelného rozvoje” na rok 2017 dle přílohy 2 předloženého materiálu mezi 

Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, Ostrava a Statutárním 

městem Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.10.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 6 
Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., o prodloužení termínu 
čerpání poskytnutého účelového investičního příspěvku 
  
Usnesení číslo: 06258/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodloužení termínu čerpání účelového investičního příspěvku poskytnutému Janáčkově 

filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem 28. října 124, Ostrava –

 Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222,  na pořízení speciálního busu/kamionu 

na převoz hudebních nástrojů a harfy dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 7 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o změny 
účelových neinvestičních příspěvků schválených v roce 2016 na opravy 
v budově Divadla Antonína Dvořáka 
  
Usnesení číslo: 06259/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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o snížení účelového neinvestičního příspěvku poskytnutému Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO: 00100528,  na výměnu koberců v budově Divadla Antonína Dvořáka                         

o  109 tis. Kč dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o navýšení účelového neinvestičního příspěvku poskytnutému Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO: 00100528,  na výměnu jevištní podlahy v budově Divadla Antonína Dvořáka                  

o 109 tis. Kč dle přílohy č. 7 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o navýšení účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO: 00100528, na výměnu sedadel v budově Divadla Antonína Dvořáka o 1 079 tis. 

Kč a o změnu účelu použití tohoto příspěvku z výměny sedadel na přečalounění sedadel dle 

přílohy č. 8 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 účelový neinvestiční příspěvek 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00100528, ve výši 1 079 tis. Kč na přečalounění sedadel            

v budově Divadla Antonína Dvořáka 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 39 
Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury 
pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 06260/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 01141/17 
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 1545/ZM1418/24 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

města Ostrava spolku Hlásím se k továrně, se sídlem U Prodejny 999/1, 700 30 Ostrava-

Hrabůvka, IČO: 22847219, na realizaci projektu “Provoz Hlubina: celoroční provoz kulturní 

čtvrti” ve výši 300 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) usnesení dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury  pro rok 2017 

žadatelům o neinvestiční účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu                

z věcných důvodů 

  

3) 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        190 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101                                 o         40 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101                                 o        230 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 



Statutární město Ostrava 
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předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města 10. 5. 2017 

k rozhodnutí a schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 55 
Rozšíření pracovní skupiny zabývající se vybudováním pietního místa 
obětem II. světové války a pamětní desky německým civilistům, kteří 
zahynuli v Internačním táboře Hanke v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 06261/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 05495/RM1418/79 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozšíření pracovní skupiny zabývající se vybudováním pietního místa osobám a obětem 

postiženým událostmi II. světové války, jejichž ostatky jsou uloženy v prostoru bývalého 

hřbitova na ul. 28.  října (sad Dr. Milady Horákové) a návrhem na zhotovení a instalaci 

pamětní desky německým civilistům, kteří zahynuli v Internačním táboře Hanke v Ostravě, 

zřízené usnesením č. 05495/RM1418/79, ze dne 10. 1. 2017,  o nové dva členy dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh Programu podpory veřejných kulturních služeb v oblasti 
hudebního a scénického umění na území statutárního města Ostrava v 
letech 2018 - 2023 a návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí 
neinvestiční víceleté dotace v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 06262/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 01140/17 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh Programu podpory veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického umění 

na území statutárního města Ostrava v letech 2018 - 2023 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

schválit Program podpory veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického umění 

na území statutárního města Ostrava v letech 2018 - 2023 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí neinvestiční víceleté dotace v oblasti 

kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava dle přílohy č. 1, 2 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 

- 2018 - částku ve výši   7 500 tis. Kč 

- 2019 - částku ve výši 15 000 tis. Kč 

- 2020 - částku ve výši 15 000 tis. Kč 

- 2021 - částku ve výši 15 000 tis. Kč 

- 2022 - částku ve výši 15 000 tis. Kč 

- 2023 - částku ve výši   7 500 tis. Kč 

na zajištění realizace umělecké činnosti v souladu s Programem podpory dle bodu 2) tohoto 

usnesení 

Termín: prosinec 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022  

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru kultury a volnočasových aktivit 

zajistit veškeré úkony spojené s předložením informace o státní podpoře vyňaté za podmínek 

Nařízení Komise (ES) č. 651/2014, kterým se v souladu s článkem 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, za podmínky schválení 
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Programu podpory veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického umění                      

na území statutárního města Ostrava v letech 2018 - 2023 dle bodu 2) tohoto usnesení 

zastupitelstvem města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 2) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města dne 10.05.2017                       

ke schválení a rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 5 
Schválení objednávek v rámci akce “Ostrava v Praze” 
  
Usnesení číslo: 06263/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávek na organizace 

a) Národní divadlo moravskoslezské,  příspěvková organizace,  ul.  Čs. legií č. 148/14,  701 04 

Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100528: 

- na zajištění představení „”Edith a Marlene” v Divadle Hybernia“ za cenu nejvýše přípustnou 

218.000,- Kč včetně DPH, 

- na zajištění propagace, PR a reklamy celé akce „Ostrava v Praze“ za cenu nejvýše přípustnou 

363.000,- Kč včetně DPH, 

b) Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, ul. 28. října 289/2, 701 85 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO 00845035: 

- na zajištění 3 představení “S nadějí, i bez ní”, “Slyšení”, “Smíření” v divadle La fabrika 

za cenu nejvýše přípustnou 213.000,- Kč včetně DPH 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

k podpisu objednávek dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

 

- zvyšují 

běžné výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5169, ÚZ 7101   o    960 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5175, ÚZ 7101   o      40 tis. Kč 

- snižují 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101   o 1 000 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 9 
Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 06264/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy                

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s organizací JBFČ 

consulting s.r.o., se sídlem Bítovská 1227/9, 140 00  Praha 4 - Michle, IČO: 04768311 ve výši 

30 tis. Kč na realizaci projektu “Republikové finále soutěže Dětská porta”  dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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- snižují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222                                                        o 30 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5213, ÚZ 7105                                         o 30 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 46 
Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.,                      
o poskytnutí investiční účelové dotace na “Rekonstrukci a modernizaci 
cvičebních sálů včetně předsálí” 
  
Usnesení číslo: 06265/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
31 

  
k materiálu č. BJ1418 01164/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 3 mil. Kč a uzavření smlouvy mezi 

statutárním městem Ostrava a obchodní společností Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., 

se sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, na realizaci projektu 

“Rekonstrukce a modernizace cvičebních sálů včetně předsálí” dle příloh č. 1 a 2  a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

  investiční transfery 

  na § 3392, pol. 6313, ORG 4259, ORJ 160             o 3.000 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

  kapitálové výdaje 

  na § 6409, pol. 6909, ORJ 230                                o 3.000 tis. Kč 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) a 2) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

10.05.2017 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 10 
Návrh na souhlas s napojením stavby parkoviště ul. V. Jiříkovského - 
Kaminského, návrh na souhlas s umístěním stavby “Rekonstrukce 
obslužné plochy chodníků na ul. Vítkovická” 
  
Usnesení číslo: 06266/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s napojením stavby parkoviště (umístěné na pozemku parc. č. 71/3 v k. ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

Ostrava-Jih)  na komunikaci ul. Kaminského, umístěnou na pozemku parc. č. 567/2 v k. ú. 

Nová Bělá, obec Ostrava, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený 

městskému obvodu  

dle situace navržené stavby - viz příloha  č. 3 předloženého materiálu 

pro žadatele městský obvod Ostrava-Jih 

za splnění níže uvedených podmínek: 



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 30/72  

- stavba musí zohlednit výjezd z IVC na protější straně ulice Kaminského 

- stavba parkoviště musí respektovat připravovanou stavbu cyklistických tras F,                               

U Kaminského, Ječmínkova jižně od ul. Kaminského, a to i po dobu výstavby  a dále 

plánovanou stezku pro chodce a cyklisty, která má být vedena přes pozemek parc. č. 71/3                

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

(viz. příloha č. 4 předloženého materiálu) 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Rekonstrukce obslužné plochy chodníků u polyfunkčního domu na ul. 

Vítkovická” na pozemku parc. č. 2625/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

dle koordinační situace, která je přílohou č. 7 předloženého materiálu 

pro žadatele městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který je zastoupen STUDIO - D 

Opava s.r.o., se sídlem č. p. 171,  747 74 Holasovice, IČO: 26833115 

za splnění níže uvedených podmínek: 

- zajištění koordinace stavby se zabezpečením provozu cyklistů na stezce a odsouhlasení 

dopravního značení s cyklokoordinátorem 

- zajištění koordinace stavby se záměrem zřízení bikesharingové stanice na východní části 

stavby, která se nenachází na předmětném pozemku 

(viz. příloha č. 8 předloženého materiálu) 

  

 
RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby “Rekonstrukce 
chodníku na ul. Havlíčkovo nábřeží pod Sýkorovým mostem” a návrh 
na souhlas s provedením stavby “Úpravy a zpevnění svahu podél 
schodiště u Mundlochu” 
  
Usnesení číslo: 06267/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Rekonstrukce chodníku ul. Havlíčkovo nábřeží pod Sýkorovým mostem” 

na  pozemku parc. č. 3589/34 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle koordinační situace stavby - viz příloha  č. 2 předloženého materiálu 
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pro žadatele městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který je zastoupen UDIMO,                  

spol. s r. o., se sídlem Sokolská tř. 8, 702 00, Ostrava, IČO: 447 40 069 

za níže uvedených podmínek: 

- stavba nesmí zasáhnout již provedenou stavbu cyklistické stezky (součást cyklotrasy E), která 

byla provedena s využitím dotace a vztahuje se na ni podmínka udržitelnosti, 

- po dobu stavby chodníku na Havlíčkově nábřeží nesmí být přerušen provoz cyklistické stezky 

podél Havlíčkova nábřeží, tj. navržené zařízení staveniště nesmí zasahovat do stezky a pohyb 

chodců po dobu výstavby musí být řešen jinudy, než po cyklistické stezce z důvodu 

nedostatečných rozhledových poměrů pod Sýkorovým mostem, 

- stavba musí být koordinována s investiční akcí  statutárního města Ostravy ”Nábřeží 

Ostravice - lokalita Most Miloše Sýkory”, 

- stavba musí být koordinována s investiční akcí statutárního města Ostravy “Architekturní 

nasvětlení Sýkorova mostu”. 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Úpravy a zpevnění svahu podél schodiště u Mundlochu” na části pozemku 

parc. č. 1549/9 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

dle koordinačního situačního výkresu, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

pro žadatele městský obvod Slezská Ostrava 

za níže uvedených podmínek, a to: 

-  že nedojde ke kolizi s projektem “Revitalizace městské zeleně”, dle snímku, který je přílohou 

č. 6 předloženého materiálu, 

- že minimálně 7 dní před zahájením stavebních prací a v případě nutnosti kácení stromů bude 

realizátorem stavby kontaktován místně příslušný revírník, 

- že bude rozsah terénních úprav projednán se společností Ostravské komunikace, a.s. 

  

 
RM_M 12 
Návrh na vydání souhlasu vlastníka pozemků s návrhem nového 
uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 06268/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01178/17 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a doporučuje zastupitelstvu města 

vydat souhlasné stanovisko k novému uspořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, označených pracovními parcelními čísly dle přílohy č. 1 předloženého materiálu               

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO                      
za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu                 
a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch              
pro společnost Green Gas DPB, a.s. a souhlas s umístěním stavebních              
a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví SMO pro společnost 
Alzheimercentrum Admin s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06269/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 968 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 990/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 3589/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4236/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 

dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 
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Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

  

2) souhlasí 

  
se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 736/328 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 

dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

  

3) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. č. st. 170/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p. č. st. 623 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p. p. č. 394/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 904/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 

dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

  

4) souhlasí 

  
pro územní řízení 
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- s umístěním stavebních a inženýrských objektů do částí pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava: 

p. p. č. 487/17 - orná půda 

- SO 10 - Oplocení areálové, 

- SO 02 - Komunikace, odstavné a parkovací plochy (parkovací stání pro návštěvníky 

Alzheimercentra), 

- SO 02 - Komunikace, odstavné a parkovací plochy (chodník podél ul. Syllabova) 

p. p. č. 487/18 - orná půda 

- SO 02 - Komunikace, odstavné a parkovací plochy (parkovací stání pro návštěvníky 

Alzheimercentra), 

- SO 02 - Komunikace, odstavné a parkovací plochy (chodník podél ul. Syllabova), 

- SO 03 - Trasa dešťové kanalizace, která odvodňuje parkovací stání, 

- SO 04 - Kanalizační šachta + trasa splaškové kanalizace, 

- SO 05 - Vodoměrná šachta + trasa vodovodu, 

p. p. č. 487/19 - orná půda 

- SO 02 - Komunikace, odstavné a parkovací plochy (chodník podél ul. Syllabova), 

pro: 

Alzheimercentrum Adim s.r.o. 

se sídlem Praha 6 - Dejvice, Velvarská 1650/11, PSČ 16000 

IČO 2901025 

v rámci stavby “Výstavba Alzheimercentra Ostrava-Zábřeh” 

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům                
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06270/RM1418/91 

(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 NN k části pozemku: 

parc. č. 1335/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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v k. ú. Vítkovice, 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 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení VN k části pozemku: 

parc. č. 1335/51 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Vítkovice, 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. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06271/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01080/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- pozemek parc. č. 3028/4 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Hrabová 

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

  
s návrhem na záměr města prodat 

- pozemek parc.č. 989/1 

- pozemek parc.č. 989/4, 

oba v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Svinov 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 2900 

- pozemek parc.č. 2902 

- pozemek parc.č. 2903, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Svinov 

- pozemek parc.č. 2901, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

  

4) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- pozemek parc.č. 3428/17 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Stará Bělá 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k. ú. Lhotka u Ostravy 
(lokalita ul. Petřkovická) a návrh na záměr města prodat nemovitou věc 
v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Slavníkovců), obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06272/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 01171/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat 

- část pozemku parc. č. 887/1 o výměře 27 m2 v k. ú.  Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, která  je  

dle geometrického  plánu  č. 967-97/2016  nově označena jako pozemek parc. č. 887/8                           

v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Lhotka, 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu, 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část  pozemku p.p.č. 183/1 o výměře 105 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, která  je  

dle geometrického  plánu  č. 2132-15/2016  označena jako pozemek p.p.č. 183/27                               

 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory                     

a Hulváky, 

viz příloha č. 3 předloženého materiálu, 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 17 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabová, v k.ú. 
Nová Bělá a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města 
darovat nemovitou věc v k.ú. Karviná-město, obec Karviná 
  
Usnesení číslo: 06273/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01181/17 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc.č. 1899/9 - orná půda o výměře 1900 m2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava,                 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Hrabová, dle přílohy 

č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc.č. 986/6 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřený městskému obvodu Nová Bělá 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p.p.č. 340/5 - ost. plocha, zeleň o výměře 838 m
2 

v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih,  dle 

geodetického zaměření, které je přílohou č. 5/2  předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat 

pozemek parc. č. 4018/2  v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

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

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na souhlas s pořádáním běhu Trail Ostrava v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit část pozemku          
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06274/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s pořádáním běhu Trail Ostrava na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3463/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 3463/20 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 3463/21 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 3463/25 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 3463/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 3463/35 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 3463/36 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 4246/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

pro společnost SportGroup.cz s. r. o., se sídlem Modřanská 1151/53, 147 00 Praha 4,                       

IČO 269 12 562 

ve dne 29. 4. 2017 v době od 10.00 do 12.30 hodin 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemu parc. č. 263/3 - vodní plocha, koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené o výměře 13,47 m
2
 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle 

zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 20 
Návrh směnit části nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06275/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01193/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit části nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 3221/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 78 m
2
, oddělenou                      

a nově označenou dle geometrického plánu č. 2216-30/2017 pro k.ú. Radvanice jako pozemek 

parc.č. 3221/3, ost. plocha, ost. komunikace 

(ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice) 

za 

- část pozemku parc.č. 2027/6, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 81 m
2
, oddělenou            

a nově označenou dle geometrického plánu č. 2216-30/2017 pro k.ú. Radvanice jako pozemek 

parc.č. 2027/166, ost. plocha, manipulační plocha 

(ve vlastnictví fyzické osoby) 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek parc.č. 

2027/166, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětný pozemek 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklý pozemek parc.č. 2027/166, k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

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

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětný pozemek statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na svěření a nesvěření nemovitých věcí městskému obvodu 
Nová Ves a odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 06276/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01179/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 

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

pozemky: 

p.p.č.  65/5 - orná půda 

p.p.č. 141/136 - orná půda 

p.p.č. 141/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

pozemky: 

p.p.č.  65/5 - orná půda 

p.p.č. 141/136 - orná půda 

p.p.č. 141/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 

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

pozemek p.p.č. 1063 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

pozemek p.p.č. 1063 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí 

pozemku p.p.č. 382/45 - ostatní plocha, zeleň 

pozemku p.p.č. 382/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.č.st. 3128 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

občanská vybavenost, vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (dopravní hřiště ul. Orebitská), svěřeno 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

a majetku, který je součástí dopravního hřiště, tj. dětské dopravní hřiště, oplocení, altánek, 

dopravní značení, lavice a informační tabule, umístěného na pozemcích p.p.č. 382/45 a p.p.č. 

382/1  v k.ú. Přívoz, vedeného v evidenci majetku městského obvodu Moravská Ostrava                     

a Přívoz pod iv.č. 020000001006 v celkové hodnotě 211.550,- Kč  

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

ve znění pozdějších předpisů 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 06277/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy v celkové ceně 

11.584.473,55 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 

- 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 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace ul. 

Trnkovecká”, ORG 7312, v pořizovací ceně 2.683.937,07 Kč 

- 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 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská”, ORG 7179, 

v pořizovací ceně 8.900.535,48 Kč. 

II. 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, v pořizovací ceně 1,00 Kč. 

  

2) rozhodla 
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o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

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

Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava 

- Jednotná kanalizace DN 250, DN 300, DN 400, DN 600 celkové délky 1 161,72 m včetně 36 

kusů kanalizačních šachet, uložená v pozemcích parc. č. 2291/1, parc. č. 2251/1, parc. č. 2249, 

parc. č. 2247/1, parc. č. 2252, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č. 144/16/VH/K ze dne 14. 12. 2016. 

Dlouhodobý hmotný majetek 

který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou ev. č. 1050/2017/MJ ze dne 29. 3. 2017 

od společnosti Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o., a to: 

- vodovod PE D 90 celkové délky 207,57 m včetně 2 kusů hydrantů, 

- splašková kanalizace DN 250, DN 50 celkové délky 146,89 m, 

uložené v pozemcích parc. č. 685/56, parc. č. 685/65, parc. č. 730/15, vše v k. ú. Lhotka                       

u Ostravy, obec Ostrava 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 28.04.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na zrušení usnesení rady města, návrh záměru města 
propachtovat část pozemku v k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06278/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
bod 1) svého usnesení č. 05985/RM1418/87 ze dne 21. 3. 2017 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat část pozemku parc.č. 4467, orná půda, o výměře 916 m2, k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
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za podmínek: 

- doba trvání pachtu neurčitá s výpovědní dobou 1 rok, 

- pozemek bude využíván k zemědělskému obhospodařování  jako travní porost, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 35 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06279/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01192/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 

566/8, trvalý travní porost,  o výměře 4 m2, která je dle geometrického plánu č. 2039-

59/2016 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 566/15, ost. plocha, jiná plocha 

od JXXX ChXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za cenu obvyklou ve výši 2.200,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 

566/12, orná půda,  o výměře 4 m2, která je dle geometrického plánu č. 2039-59/2016 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 754/4, ost. plocha, jiná plocha 

od JXXX SXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 2.200,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to: 

-  část pozemku p.č.st. 697, zast. plocha a nádvoří,  o výměře 1 m
2
, která je dle geometrického 

plánu č. 2039-59/2016 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 756, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku p.č.st. 697, zast. plocha a nádvoří, o výměře 152 m
2
, která je dle téhož 

geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 754/1, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku p.č.st. 697, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1 m
2
, která je dle téhož 

geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 758, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku p.p.č. 566/3, zahrada, o výměře 2 m
2
, která je dle téhož geometrického plánu 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 754/2, ost. plocha, jiná plocha 

- část pozemku p.p.č. 566/3, zahrada, o výměře 1 m
2
, která je dle téhož geometrického plánu 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 754/3, ost. plocha, jiná plocha 

od RXXXX XXXXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 86.350,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nově vzniklé pozemky p.p.č. 

566/15, p.p.č. 754/4, p.p.č. 756, p.p.č. 754/1, p.p.č. 758, p.p.č. 754/2 a p.p.č. 754/3, vše k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 

9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné pozemky statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví 

  

5) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklé pozemky p.p.č. 566/15, p.p.č. 754/4, 

p.p.č. 756, p.p.č. 754/1, p.p.č. 758, p.p.č. 754/2 a p.p.č. 754/3, vše k.ú. Michálkovice, obec 

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

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn                      

a doplňků, za podmínky, že předmětné pozemky statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36  
Návrh Dohody o skončení nájmu bytu, návrh Dohody o splátkách                
a uznání dluhu ke služebnímu bytu, ul. Pobialova 875/8, Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06280/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít Dohodu o skončení nájmu bytu ke služebnímu  bytu č. XX              

v bytovém domě č.p. 875, ul. Pobialova č.or.8, který je součástí pozemku parc.č. 328, 

zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

s nájemcem 

XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně věřitele o uzavření Dohody o  splátkách a uznání dluhu v celkové výši 28.004 Kč, 

který vznikl neuhrazením nájemného a záloh na úhradu za plnění spojená                                              

s užíváním služebního  bytu č. XX v bytovém domě č.p. 875, ul. Pobialova č.or.8, který je 

součástí pozemku parc.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava,  

s dlužníkem 

XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06281/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01194/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to pozemek 

parc.č. 1906/17, od vlastníků 

manželé 

PXXXX KXXX, rok narození XXXX a EXX KXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště 

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za sjednanou kupní cenu 15.000,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 49/72  

RM_M 40 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků                         
ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě               
o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 
pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 06282/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky a kanalizační přípojky do částí pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 793/379 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 793/408 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

XXXXX XXXXXX rok narození XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu v Ostravě - Výškovicích” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky a kanalizační přípojky k částem pozemků                       

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 793/379 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 793/408 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

MXXXX XXXXX, rok narození XXXX 

bydlištěm XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Výškovice                      



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

s XXXXXXX XXXXX,  rok narození XXXX 

bydlištěm XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky a kanalizační přípojky v rámci 

stavby “Novostavba rodinného domu v Ostravě - Výškovicích” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 918,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch nájemců jako oprávněných, 

nejpozději však 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na souhlas s umístěním přípojky do pozemku ve vlastnictví SMO, 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
nájemní smlouvy, smluv o zřízení služebností 
  
Usnesení číslo: 06283/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty do části pozemku                       

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 792/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

pro investory: 

manželé 

XXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXvá, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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oba bydliště XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce, 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro rodinný dům, k. ú. Radvanice, ul. Světlá č. p. 914/4, 

parc. č. 790/45” 

  

2) rozhodla 

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

provozování  a údržby vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty k části 

pozemku: 

parc. č. 792/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

manželé 

XXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu části pozemku parc. č. 792/20 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 5,4 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

s nájemci: 

manželé 

XXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX 

oba bydliště XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty 

v části pozemku parc. č. 792/20 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rámci stavby „Vodovodní 

přípojka pro rodinný dům, k. ú. Radvanice, ul. Světlá č.p. 914/4, parc. č. 790/45“, 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 486,- Kč ročně 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch nájemců jako oprávněných, 

nejpozději však 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch oprávněného a uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti – zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky, k pozemku: 

p. p. č. 1104 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

PRUNI Park, a. s. 

se sídlem Výstavní 3201, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 258 53 309, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 984                    

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice, k pozemku: 

parc. č. 930 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

XXXXX XXXXXXX, 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXva, 

dle přílohy č. 7 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 53/72  

RM_M 8 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti 
v souvislosti se stavbou zahrnutou do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06284/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. etapa splašková kanalizace 2. a 3. stavba             

a ČS splašků” mezi vlastníkem TJ Sokol Ostrava - Nová Ves, z.s., se sídlem: U Boříka 

280/369, Nová Ves, 709 00 Ostrava, IČ 00560391 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na části pozemku 

parc. č. 461/17 v kat. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. etapa splašková kanalizace, 2. a 3. Stavba           

a ČS splašků” mezi vlastníkem XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na části pozemku st. 

parc. č. 143/2 v kat. ú.  Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ Distribuce v souvislosti                  
s přeložkami elektroenergetických zařízení 
  
Usnesení číslo: 06285/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
05 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie VN č. Z_S14_12_8120059078 v rámci akce ORG 3094 

Cyklotrasa P – průchodnost Starobní, Provaznická a Dr. Martínka se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, IČO: 

24729035 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie VN č. Z_S14_12_8120042911                

v rámci akce ORG 8146 Rozšíření areálu VTP Ostrava - I. etapa se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, IČO: 

24729035 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v ul. Klostermannova”, poř.č. 
52/2017 
  
Usnesení číslo: 06286/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava kanalizace v ul. Klostermannova” v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy   

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 2 490 361,29 Kč bez DPH 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy          
o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby              
pro realizaci stavby “Oprava vodovodu v ulici Hlubinská” 
  
Usnesení číslo: 06287/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro provádění stavby pro realizaci stavby “Oprava vodovodu v ulici Hlubinská” 

se zhotovitelem 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy            
o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektových dokumentací pro 
stavbu “Úprava přechodu na silnici I/58 ul. Plzeňská v Ostravě” (DÚR, 
DSP, PDS) včetně zajištění inženýrské činnosti 
  
Usnesení číslo: 06288/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

 na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, plánu BOZP ,dokumentace pro 

stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby “Úprava přechodu na silnici I/58               

ul. Plzeňská v Ostravě” včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí            

a vydání stavebního povolení se zhotovitelem : 

SHB, akciová společnost se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO: 25324365 

za cenu nejvýše přípustnou 120 000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy            
o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektové dokumentace                   
a výkon inženýrské činnosti pro přípravu stavby “Rekonstrukce 
komunikací a zpevněných ploch v areálu výstaviště Černá louka - 2. 
etapa” 
  
Usnesení číslo: 06289/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, pro provedení stavby, výkon 

inženýrské činnosti pro zajištění příslušných povolení a výkon autorského dozoru po dobu 

realizace “Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch v areálu Černá louka - 2. etapa” mezi 

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

a zhotovitelem: 

Ing. Jan Havlíček, Na Františkově 2020/12, 710 00 Ostrava 

IČO: 48424641 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Pustkovecká”, poř. č. 047/2017 
  
Usnesení číslo: 06290/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném  znění, na realizaci stavby 

„Rekonstrukce ul. Pustkovecká“ v  k. ú. Pustkovec a v k.ú. Poruba - Sever, obec Ostrava, dle 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení   

členové:   

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční   

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

náhradníci:   

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. Pavlína Hlisníkovská - odbor investiční 

4. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu ul. 17. listopadu (DÚR+IČ)”, 
poř. č. 54/2017 
  
Usnesení číslo: 06291/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektové dokumentace stavby pro vydání územního rozhodnutí vč. výkonu inženýrské 

činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě “Rekonstrukce vodovodu 

ul. 17. listopadu”, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                        

se společností: 

HydroIdea s.r.o. 

se sídlem: Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov 

IČO: 02929368 

za cenu nejvýše přípustnou 678.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Oprava komunikací a zpevněných ploch - Černá 
louka”, poř.č. 60/2017 
  
Usnesení číslo: 06292/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava komunikací a zpevněných ploch v areálu výstaviště Černá louka” v k. ú. Moravská 

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

STAVIA - silniční stavby, a.s. 

se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČO: 25864092 

za cenu nejvýše přípustnou  3 500 138,84 Kč bez DPH 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 2 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry HDD jam “Odra 1 – výdušná                     
a Odra 4 - výdušná” pro stavbu “Obchodně - průmyslový park                          
v Ostravě - Přívoze” - SO 15.2 Teplovodní přípojka, k.ú. Přívoz 
  
Usnesení číslo: 06293/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry v bezpečnostním pásmu hlavního důlního díla jam 

“Odra 1 - výdušná a Odra 4 - výdušná” vyhlášené územním rozhodnutím č. 253/97 ze dne 

15.12.1997 vydaným pod zn. Správ./ÚSŘ/4425/97/Kov,  pro stavbu “Obchodně průmyslový 

park v Ostravě - Přívoze” - SO 15.2 Teplovodní přípojka dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh na sestavení grantové komise pro posuzování žádostí v rámci 
výběrového řízení Programu na poskytování peněžních prostředků                
z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 v oblasti 
Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 06294/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
grantovou komisi pro posuzování žádostí předložených v rámci Programu na poskytování 

peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti Revitalizace veřejného 

prostoru v Ostravě ve složení: 

předsedkyně: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora    

členové: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora 

               Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, útvar hlavního architekta a stavebního řádu  

               Ing. Václav Palička, odbor strategického rozvoje 

               Mgr. Zuzana Bajgarová, místostarostka městského obvodu Poruba 

               Ing. AXXXXX HXXXXXXX 

               M Arch MXXXX XXXXX 

               doc. Ing. BaXXXXX VXXXXXXXXXX Ph.D. 

               Ing. arch. OXXXXX VXXXXXXXX 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 3 
Návrh darovacích smluv uzavřených mezi statutárním městem 
Ostravou a příjemci podpory z projektu „Koruna ze vstupu“ 
  
Usnesení číslo: 06295/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 150 000,- Kč právnické osobě: The Kukang Rescue 

program, z. s., IČO: 05611717, se sídlem Vinohradská 208/14, 120 00 Praha 2, dle důvodové 

zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou 

právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 150 000,- Kč                   

pro účely projektu The Kukang Rescue Program - ochrana outloňů váhavých a boj proti 

ilegálnímu obchodu se zvířaty v Indonésii na Sumatře dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 50 000,- Kč právnické osobě: Derbianus Conservation, z. 

s., IČO: 22858598, se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha 6, dle důvodové zprávy a uzavření 

darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž 

předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč pro účely projektu Derbianus 

Conservation - záchrana kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu dle Přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč právnické osobě: Centre for Resources, 

Environment and Climate Change (CeREC), IČO: A-1140 (Registration number), se sídlem 

26/17 Phung Chi Kien Street, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam dle důvodové zprávy             

a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou 

osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 67 500,- Kč pro účely 

projektu TSNM projekt (Langur indočínský) - záchrana a výzkum kriticky ohroženého langura 

indočínského ve Vietnamu dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč fyzické osobě: AXXX SXXXXXXX, 

narozen XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXXX XX XX XXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXX dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Ostravou a uvedenou fyzickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 

67 500,- Kč pro účely projektu Coffee and Primate Conversation - ochrana gibona stříbrného v 

oblasti Centrální Jáva v Indonésii dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Global Wildlife 

Conservation, IČO:  26-2887967, PO Box 129, Austin, TX 78767-0129 USA, dle důvodové 

zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou 

právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč                 

pro účely projektu Saola Working Group (SWG) - ochrana Annamského pohoří na hranici 

Laosu a Vietnamu s cílem zachránit (nejen) saolu před vyhubením dle Přílohy č. 6 

předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 35 000,- Kč fyzické osobě: Mgr. HXXX SXXXXXXXX, 

narozena XXXXXXXXX, adresa trvalého bydliště XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXX X XXXXX, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Ostravou a uvedenou fyzickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí 

finančního daru ve výši 35 000,- Kč pro účely programu Mořskéželvy.cz - ochrana mořských 

želv v Indonésii dle Přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč fyzické osobě: Ing. TXXXX BXXXXX, 

narozen XXXXXXXXX, adresa trvalého bydliště XXXX XX XXX XX XXXX, dle důvodové 

zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou fyzickou 

osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely 

projektu Projekt Poksai výzkumu sojkovce dvoubarvého (Garrulax bicolor) endemického 

pěvce z ostrova Sumatry dle Přílohy č. 8 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Yayasan Ekosistem 

Lestari, IČO: AHU-4978.AH.O 1.04.Tahun 2009, se sídlem Jl. K.H. Wahid Hasyim No 51/74; 

Medan Baru; Medan 20154; Sumatera Utara; Indonesia, dle důvodové zprávy a uzavření 

darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž 

předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Sumatran 

Orangutan Conservation Program (SOCP) - prevence vyhubení orangutana sumaterského                  

a ochrany jeho přirozeného habitatu na Sumatře v Indonésii dle Přílohy č. 9 předloženého 

materiálu 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Green-books.org z. s., IČO 

02389355, se sídlem Veleslavínská 150/44, PSČ 162 00, Praha 6, dle důvodové zprávy                        

a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou 

osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely 

projektu Green-books.org - poskytování dětských knih o zvířatech, rostlinách a přírodě                       

v indonéském jazyce v Indonésii, dle Přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ORJ 120 ............................... o 470 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 3741, pol. 5240, ORJ 190 .................. o 225 tis. Kč 

- zvyšují dary obyvatelstvu 

§ 3741, pol. 5492, ORJ 190 .................. o 60 tis. Kč 

- zvyšují peněžní dary do zahraničí 
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§ 3741, pol. 5531, ORJ 190 ................. o 185 tis. Kč 

  

11) rozhodla 

  
o poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč právnické osobě: Association Européenne Pour l’Etude et 

la Conservation des Lémuriens (AEECL), se sídlem Parc Zoologique et botanique de 

Mulhouse, 51 rue du jardin zoologique, 68100 Mulhouse, France, dle důvodové zprávy                    

a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou 

osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč pro účely 

projektu Projekt Sahamalaza - pravidelné aktivity AEECL týkající se ochrany lemura 

Sclaterova (Eulemur flavifrons) v národním parku Sahamalaza-Nosy Radama, ochrany 

místního lesa a podpory udržitelného rozvoje v místních vesnicích, dle Přílohy č. 11 

předloženého materiálu 

  

12) rozhodla 

  
o poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč právnické osobě: Stichting The Vulture Conservation 

Foundation, IČO: 411157333, se sídlem Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem The 

Netherlands, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru              

ve výši 15 000,- Kč pro účely projektu Vulture Conservation - ochrana a obnova populací supů 

v Evropě včetně ochrany jejich přirozeného prostředí, dle Přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

13) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ORJ 120 ............................ o 30 tis. Kč 

- zvyšují peněžní dary do zahraničí 

§ 3741, pol. 5531, ORJ 190 ............... o 30 tis. Kč 

  

14) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 13) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
15) ukládá 
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náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) - 10) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 1 
Souhlas se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu “Rekonstrukce 
hasičské zbrojnice Ostrava - Michálkovice” 
  
Usnesení číslo: 06296/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 01088/17 
k usnesení č. 03784/RM1418/56 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na spolufinancování projektu 

“Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Michálkovice” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692                                   

na spolufinancování projektu “Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Michálkovice”               

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 32 
Úpravy rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 06297/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
změny v účelových opravách místních komunikací v rámci schváleného rozpočtu odboru 

dopravy dle bodu D.1. důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 210, § 3699, pol. 5362 o 1 tis.Kč 

          na ORJ 135, § 6171, pol. 5021 o 53 tis.Kč 

               ORJ 210, § 3699, pol. 5173 o 3 tis.Kč 

(C.2.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139, org. 85000001, ÚZ 103133063 o 5 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 103103639 o 3 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 103533063 o 43 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 210, § 3635, pol. 5166 o 1 tis.Kč 

                                                            o 56 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 300, org. 85000000 o 51 tis.Kč (C.2.)  

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 42 
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování ev.č. 
2100/2014/OFR/LPO s Evropskou investiční bankou 
  
Usnesení číslo: 06298/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01174/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování ev. č. 2100/2014/OFR/LPO 

mezi statutárním městem Ostrava a Evropskou investiční bankou, 100 boulevard Konrad 

Adenauer, L-2950 Luxembourg ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Online platební brána”, poř. č. 85/2017 
  
Usnesení číslo: 06299/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje na ORJ 120, § 6310, pol. 5141, ORG 4504 o 200 tis.Kč 

- zvyšují běžné výdaje na ORJ 120, § 6171, pol. 5169 o 200 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na zajištění a poskytování on-line platebních služeb             



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

PayU. S.A. 

Sídlo: Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polsko 

IČO: 779-23-08-495 

za ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 44 
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění 18. ročníku 
mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 
  
Usnesení číslo: 06300/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 01145/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout 

a) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 125 tis. kč společnosti M-PRESSE plus, s. r. o., 

IČO: 28959221, se sídlem: Na Petřinách 1945/55, 162 00 Praha 6 - Břevnov, na zabezpečení 

18. ročníku mezinárodního železničního veletrhu CZECH RAILDAYS, 

b) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

s n í ž í: 

kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 0100                             o 125 tis. Kč 

z v ý š í: 

ostatní neinv. Transfery 

§ 2291, pol. 5213, ORJ 0100                                                                 o 125 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 49 
Žádost o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční dotace uzavřenou mezi SMO a společností Koordinátor 
ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06301/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 01156/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace, 

uzavřené dne 27.12.2016 mezi statutárním městem Ostrava a společností Koordinátor ODIS 

s.r.o., IČO 64613895, se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží 

kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 100                                           o 50 tis. Kč 

zvýší 

neinvestiční transfery 

na § 2221, pol. 5213, ORG 0000000009207, ORJ 100                                           o 50 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Kolejový absorbér hluku”, poř. č. 250/2016 
  
Usnesení číslo: 06302/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 05572/RM1418/80 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,                          

za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku kolejového absorbéru hluku s funkcí retence 

vody, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

se sídlem: Barákova 148/28, Lobzy, 326 00 Plzeň 

IČO: 25292277 

za cenu nejvýše přípustnou 5.492.227,30 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 45 
Kontrola plnění usnesení rady města za období leden - únor 2017 
  
Usnesení číslo: 06303/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

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

sledování  

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

plnění usnesení rady města   

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb 
Outsoucing telefonních služeb 
  
Usnesení číslo: 06304/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb Outsourcing telefonních služeb číslo 

1038/2004/HO/LPO ze dne 22.6.2004, ve znění pozdějších dodatků,  mezi účastníky: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451                       

 a společnost Ovanet a.s., Hájkova 1100/13, 70200 Ostrava, IČO: 25857568 dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 11 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební úpravy bývalé 
prodejny textilu v přístavbě Nové radnice 
  
Usnesení číslo: 06305/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební úpravy bývalé prodejny textilu                           

v přístavbě Nové radnice zhotoviteli ing. Miroslavu Pytlovi, se sídlem na ul. Slavníkovců 

470/13a, Ostrava - Mariánské Hory, IČO 18110592, za cenu nejvýše přípustnou 99.838,- Kč 

bez DPH 

  

 
RM_M 48 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Ostravy 
č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 06306/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 01195/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

Statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, 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, MPA, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Hybridní pošta”, poř. č. 25/2017 
  
Usnesení číslo: 06307/RM1418/91 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

služeb Hybridní pošty, tj. proces transformace zásilky z elektronické podoby na fyzickou s 

následným doručením s poskytovatelem: 

Česká pošta, s.p. 

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 

IČO: 47114983 

za cenu  nejvýše přípustnou 1.900.000,- Kč bez DPH 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru vnitřních věcí 

kontrolovat množství odesílaných výzev tak, aby nedošlo k překročení limitu veřejné zakázky 

malého rozsahu 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 29.12.2017 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

  
 
 


