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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 02.05.2017  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

06308/RM1418/92 RM_M 0 Schválení programu 92. schůze rady města konané 
dne 02.05.2017 

35 

06309/RM1418/92 RM_M 6 Podání žádosti o dotaci projektu „Zvýšení 
bezpečnosti na komunikacích v Mob Krásné Pole, 
III. etapa - bezbariérové chodníky” 

50 

06310/RM1418/92 RM_M 7 Podání žádosti o dotaci projektu „Závlek 
cyklostezky Q” 

50 

06311/RM1418/92 RM_M 3 Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na financování 
uznatelných nákladů spojených s pořízením 4 ks 
dopravních automobilů pro jednotky sboru 
dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy 

01 

06312/RM1418/92 RM_M 8 Dodání výroční zprávy statutárního města Ostravy 
za rok 2016 

01 

06313/RM1418/92 RM_M 36 Návrh na udělení Ceny města Ostravy 
in memoriam 

01 

06314/RM1418/92 RM_M 28 Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva 
města 

28 

06315/RM1418/92 RM_M 33 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků 

28 

06316/RM1418/92 RM_M 37 Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. - změny 
související s koncepcí rozvoje a řízení společnosti 

28 

06317/RM1418/92 RM_M 39 Rozvojová zóna Hrušov - další postup města 28 
06318/RM1418/92 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2016 a úpravu 

platu ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti 
sociální péče a zdravotnictví 

86 

06319/RM1418/92 RM_M 31 Návrh na poskytnutí finančních prostředků 
organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace 

41 

06320/RM1418/92 RM_M 1 Přijetí účelových dotací z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje a souhlas s uzavřením 
smluv pro příspěvkové organizace v oblasti 
sociální péče a zdravotnictví 

86 

06321/RM1418/92 RM_M 4 Přijetí účelové dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro Statutární město 
Ostrava k financování sociálních služeb v r. 2017 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 

86 
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06322/RM1418/92 RM_M 24 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 
Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, 
na zajištění týdne otevřených dveří v nejstarší 
ostravské památce – kostel sv. Václava 

42 

06323/RM1418/92 RM_M 29 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků 
na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky 
v mateřských, základních a středních školách 
se sídlem na území statutárního města Ostravy 
pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 

60 

06324/RM1418/92 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Zadavatelská činnost 
(elektronické aukce)”, poř. č. 89/2017 

90 

06325/RM1418/92 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 
přípojky 2x NN 0,4 kV a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

06326/RM1418/92 RM_M 15 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro DIAMO, 
státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - 
stavební a báňská a.s. 

08 

06327/RM1418/92 RM_M 16 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

06328/RM1418/92 RM_M 17 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 
nájemní smlouvy na nemovitosti v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, pro městský obvod Poruba 

08 

06329/RM1418/92 RM_M 18 Návrh na uzavření Dodatku č. 26 ke smlouvě 
o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava 
a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 

08 

06330/RM1418/92 RM_M 19 Návrh na záměr města darovat nemovité věci 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 
Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo 
náměstí, Černá louka) 

08 

06331/RM1418/92 RM_M 20 Návrh na darování pozemku státnímu podniku 
Povodí Odry v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

06332/RM1418/92 RM_M 21 Návrh směnit nemovitosti v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava 

08 

06333/RM1418/92 RM_M 22 Informace o provedeném technickém zhodnocení 
nemovitých věcí (k. ú. Moravská Ostrava 
a k. ú. Poruba) 

08 

06334/RM1418/92 RM_M 23 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

08 
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06335/RM1418/92 RM_M 25 Návrh na záměr města vložit nemovitý majetek 
v k. ú. Slezská Ostrava (areál BAZALY) 
a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, (lokalita 
ul. Starobělská), vše obec Ostrava, do základního 
kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

08 

06336/RM1418/92 RM_M 26 Návrh na záměr prodat nemovité věci 
v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant 
nad Ostravicí, formou zpeněžení ve veřejné dražbě 

08 

06337/RM1418/92 RM_M 27 Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám 
(k. ú. Pustkovec) 

08 

06338/RM1418/92 RM_M 30 Návrh zrušit usnesení rady města 
č. 05933/RM1418/86 ze dne 14.03.2017, návrh 
koupit a přijmout darem nemovité věci 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

06339/RM1418/92 RM_M 12 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
příkazní č. 1959/2015/OI. Návrh na uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní č. 1961/2015/OI 

05 

06340/RM1418/92 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „SSZ - přechod pro chodce, 
ul. Těšínská”, poř. č. 55/2017 

5 

06341/RM1418/92 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu v ul. V Poli”, 
poř. č. 53/2017 

05 

06342/RM1418/92 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice Ostrava - 
Michálkovice”, poř. č. 28/2017 

05 

06343/RM1418/92 RM_M 9 Předchozí souhlas rady města k prodeji 
nemovitostí svěřené městským obvodům 
a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

06344/RM1418/92 RM_M 40 Architektonická soutěž o návrh na řešení 
rekonstrukce historické budovy bývalých jatek 
pro účely galerie Plato Ostrava 

89 

06345/RM1418/92 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace 

80 

06346/RM1418/92 RM_M 10 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy na realizaci 
projektu “III. etapa revitalizace v areálu NPP 
Landek” 

80 

06347/RM1418/92 RM_M 11 Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 

80 

06348/RM1418/92 RM_M 13 Záměr nákupu dluhopisů Oberbank AG 07 
06349/RM1418/92 RM_M 32 Úprava rozpočtu r. 2017 07 
06350/RM1418/92 RM_M 38 Dodatek č. 3 Smlouvy příkazní, Sdělení o nezájmu 

na pokračování trvání nájemní smlouvy 
09 

06351/RM1418/92 RM_M 5 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích 
v katastrálních územích obce Ostrava, 
jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 
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 Materiály, které byly staženy:  
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 34 Návrh změn ve složení dozorčích rad společností 
Ostravské výstavy, a.s., Dům kultury města 
Ostravy, a.s., Garáže Ostrava, a.s., a zájmového 
sdružení právnických osob TROJHALÍ 
KAROLINA. Návrh změny stanov společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

 RM_M 35 Návrh na uzavření „Smlouvy o zániku 
předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení 
a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími 
účastníky a prohlášení a souhlasy” 

08 

  
RM_M 0 
Schválení programu 92. sch ůze rady m ěsta konané dne 02.05.2017 
  
Usnesení číslo: 06308/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 92. schůze rady města konané dne 02.05.2017 

  
 

RM_M 6 
Podání žádosti o dotaci projektu „ Zvýšení bezpe čnosti 
na komunikacích v Mob Krásné Pole, III. etapa - bez bariérové chodníky”  
  
Usnesení číslo: 06309/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03528/RM1418/53 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci projektu „Zvýšení bezpečnosti na komunikacích 
v Mob Krásné Pole, III. etapa - bezbariérové chodníky” v rámci „Národního rozvojového plánu 
mobilita”, poskytovaného Státním fondem dopravní infrastruktury 
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2) žádá 
  

městský obvod Krásné Pole 
jako nositele projektu, o předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt 
dle  bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami „Národního rozvojového plánu 
mobilita”, poskytovaného Státním fondem dopravní infrastruktury, v případě, že zastupitelstvo 
městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2017
 starosta městského obvodu Krásné Pole 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 5 223 tis. Kč 

v roce 2018 

na zajištění předfinancování ve výši 4 701 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 
spolufinancování ve výši 470 tis. Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) žádá 
  

městský obvod Krásné Pole 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 
specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2018
 starosta městského obvodu Krásné Pole 
  

 
RM_M 7 
Podání žádosti o dotaci projektu „Závlek cyklostezk y Q” 
  
Usnesení číslo: 06310/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03528/RM1418/53 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci projektu „Závlek cyklostezky Q” v rámci IROP, prioritní osy 1. 
„Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony”, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy, 72. výzvy „Cyklodoprava II.” 
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2) žádá 
  

městský obvod Krásné Pole, 
jako nositele projektu, o předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt 
dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 72 „Cyklodoprava II” v rámci 
IROP, prioritní osa 1. „Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony”, specifický cíl 1.2 
„Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy” 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2017
 starosta městského obvodu Krásné Pole 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 6 064 tis. Kč 

v roce 2018 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 5 348 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 
spolufinancování ve výši 2 578 tis. Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) žádá 
  

městský obvod Krásné Pole 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 
specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2018
 starosta městského obvodu Krásné Pole 
  

 
RM_M 3 
Přijetí ú čelové investi ční dotace z rozpo čtu Moravskoslezskéh o kraje 
na financování uznatelných náklad ů spojených s po řízením 4 ks 
dopravních automobil ů pro jednotky sboru dobrovolných hasi čů 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06311/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování 
uznatelných nákladů spojených s pořízením 4 ks dopravních automobilů pro jednotky sboru 
dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy v celkové výši 900 tis. Kč 
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2) rozhodla 
  

na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční  dotace poskytovatelem: 
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

investiční dotace přijaté od krajů 

− na pol. 4222, ÚZ 212                                       o 900 tis. Kč 

kapitálové výdaje 

− na § 5512, pol. 6123, ÚZ 212, ORJ 121          o 900 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 8 
Dodání výro ční zprávy statutárního m ěsta Ostravy za rok 2016 
  
Usnesení číslo: 06312/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vystavení objednávky na dodání výroční zprávy statutárního města Ostravy za rok 2016 
v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) pověřuje 
  

vedoucího odboru kancelář primátora 
učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 
dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 36 
Návrh na ud ělení Ceny m ěsta Ostravy in memoriam 
  
Usnesení číslo: 06313/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 01224/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

udělit Cenu města Ostravy in memoriam Vxxxx Šxxxxxxxx (xxxxxxxx - xxxxxxxx) 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 100 tis. Kč synovi Vxxxx Šxxxxxx, oceněné Cenou 
města in memoriam, panu Axxxxx Pxxxxxxx, narozenému xxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

− sníží běžné výdaje 

na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 tis. Kč 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 10/53 

− zvýší dary obyvatelstvu 

na § 3399, pol. 5492, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 28 
Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva m ěsta 
  
Usnesení číslo: 06314/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01237/17 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

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

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 33 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se m ění a dopl ňuje obecn ě 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut m ěsta Ostravy, ve zn ění pozd ějších 
změn a dopl ňků 
  
Usnesení číslo: 06315/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 37 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. - změny související 
s koncepcí rozvoje a řízení spole čnosti 
  
Usnesení číslo: 06316/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o zvýšení základního kapitálu  společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, 
a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631, 
ze strany statutárního města Ostrava peněžitým vkladem statutárního města 
Ostrava ve výši 3.700.000,-- Kč, a to upsáním 74 ks listinných akcií znějících na jméno 
statutárního města Ostrava, v listinné podobě, přičemž hodnota 1 ks akcie činí 50.000,-- Kč 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit změnu stanov společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., 
se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

navrhnout odvolání: 

... 

... 

... 

z funkce člena dozorčí rady společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., 
se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit se změnou podoby akcií společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., 
se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631, z listinných 
na zaknihované, 

a to za podmínky zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti Vědecko-technologický park 
Ostrava, a.s., o 9.600.000,-- Kč na celkovou výši 14.000.000,-- Kč do obchodního rejstříku 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o zařazení částky 3 700 tis. Kč na navýšení základního kapitálu společnosti 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., do návrhu rozdělení přebytku hospodaření 
za rok 2016  
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6) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrhy dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 39 
Rozvojová zóna Hrušov - další postup m ěsta 
  
Usnesení číslo: 06317/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem: 

− pozemku parc. č. 265 ostatní plocha 
− pozemku parc. č. 266/1 ostatní plocha 
− pozemku parc. č. 266/2 trvalý travní porost 
− pozemku parc. č. 267/1 zahrada 
− pozemku parc. č. 268 zastavěná plocha a nádvoří 
− pozemku parc. č. 291/1 ostatní plocha 
− pozemku parc. č. 291/3 orná půda 
− pozemku parc. č. 292 vodní plocha 
− pozemku parc. č. 293 ostatní plocha 
− pozemku parc. č. 294 ostatní plocha, 

vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 
od spoluvlastníků: 

Axxxxx Gxxxxxxx , narozena  dne xxxxxxxxxx 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Lxxxxxx Kxxxxx, narozen dne xxxxxxxxxxxxx   
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jxxxx Kxxxxxxx, narozena dne  xxxxxxxxxxxx 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Jxxxxx Kxxxxxxxx, narozena dne xxxxxxxxxx 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zxxxxx Kxxxxxxxx,  narozena dne xxxxxxxxxx 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

s tím, že statutární město Ostrava vyzve spoluvlastníky: 

− k navržení výše kupní ceny a 

− k relevantnímu vyjádření vůle prodat statutárnímu městu Ostrava za takto navrženou kupní 
cenu uvedené nemovité věci a uzavřít kupní smlouvu, 

to vše ve lhůtě do 31.05.2017, 

přičemž zároveň si vyhrazuje právo rozhodnout o neuzavření kupní smlouvy v případě 
neakceptovatelných podmínek spoluvlastníků, zejména z důvodu navržené výše kupní ceny 
spoluvlastníky 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odm ěn za rok 2016 a úpravu platu ředitel ům 
příspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem Ostrava 
v oblasti sociální pé če a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 06318/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

poskytnutí odměn za rok 2016 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava v oblasti sociální péče a zdravotnictví dle bodu I. důvodové zprávy 
a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
  

úpravu platu řediteli Ing. Juraji Chomičovi, MBA, - Domov pro seniory Kamenec, 
Slezská Ostrava, příspěvková organizace, s účinností od 01.06.2017 dle bodu II. důvodové 
zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na poskytnutí finan čních prost ředků organizaci Čtyřlístek -
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,  příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 06319/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
41 

  
k materiálu č. BJ1418 01235/17 
k usnesení č. 05914/RM1418/86 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí investičního příspěvku organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 
712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 1.062 tis. Kč na náklady spojené s 1. etapou 
projektů Transformace Domova Barevný svět a Transformace Domova Na Liščině 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

− sníží 

ostatní kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080, ORJ 230                                                           o 1.062 tis. Kč 

− zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

 na § 4357, pol. 6351, ÚZ 1080, ORG 43, ORJ 180                                           o 1.062 tis. Kč 
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3) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, a to: 

− zvýšení investičního příspěvku                                                                 o 1.062 tis. Kč 

na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za výkon 
č.02785/2015/SOC, a dodatku č. 1  02785/2015/D1/2015/SOC dle předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle 3) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci investičního charakteru organizaci Čtyřlístek -
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, 
se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 363 tis. Kč 
na předfinancování 1. etapy projektů Transformace Domova Barevný svět a Transformace 
Domova Na Liščině dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

− sníží 

ostatní kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080, ORJ 230                                                           o 363 tis. Kč 

− zvýší 

investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 6451, ÚZ 1080, ORG 43, ORJ 180                                            o 363 tis. Kč 
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7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, a to: 

− zvýšení investičních půjčených prostředků                                                       o 363 tis. Kč 

na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za výkon 
č.02785/2015/SOC, a dodatku č. 1  02785/2015/D1/2015/SOC dle předloženého materiálu 

  
8) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit návrh dle bodu 5), 6) a 7) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 1 
Přijetí ú čelových dotací z ro zpočtu Moravskoslezského kraje a souhlas 
s uzav řením smluv pro p říspěvkové organizace v oblasti sociální pé če 
a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 06320/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2017 financovaného z kapitoly 313 
pro příspěvkové organizace v oblasti sociální péče a zdravotnictví následovně: 

• Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 
2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631832, dotace v celkové výši 
9 577 000,-- Kč z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí
862 000,-- Kč 

• Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 
702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 70631841, dotace v celkové výši 6 474 000,-- Kč z toho 
minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 583 000,-- Kč 

• Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem 
Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70631824, dotace v celkové 
výši 4 948 000,-- Kč z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 
446 000,-- Kč 
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• Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Čujkovova 1717, 
700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631875, dotace v celkové výši 11 681 000,-- Kč z toho 
minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 1 052 000,-- Kč 

• Domov Korýtko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem 
Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631867, dotace v celkové výši 
14 123 000,-- Kč z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 
1 272 000 ,-- Kč 

• Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 474/56, 
703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631859, dotace v celkové výši 3 500 000,-- Kč z toho 
minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 315 000,-- Kč 

• Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Opavská 4472/76, 
708 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631883, dotace v celkové výši 7 602 000,-- Kč z toho 
minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 685 000,-- Kč 

• Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO 70631816, dotace v celkové 
výši 8 437 000,-- Kč z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 
760 000,-- Kč 

• Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO 70631808, dotace 
v celkové výši 25 356 000,-- Kč z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení 
činí 2 286 000,-- Kč 

• Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20a, 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162, dotace v celkové výši 2 945 000,-- Kč 
z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 266 000,-- Kč 

  
2) souhlasí 
  

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

• Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem 
Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631832, 

• Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 
702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 70631841, 

• Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem 
Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70631824, 

• Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Čujkovova 1717, 
700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631875, 

• Domov Korýtko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem 
Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631867, 
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• Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 474/56, 
703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631859, 

• Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Opavská 4472/76, 
708 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631883, 

• Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO 70631816, 

• Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO 70631808, 

• Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20a,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatřením kterým se: 

− zvýší 

ostatní neinvestiční přijaté transfery od kraj ů 

pol. 4122, ÚZ 13305, ORJ 120                              o  94 643 tis. Kč 

− zvýší 

neinvestiční transfery 

§4350, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 34       o   5 474 tis. Kč 

§4357, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 34       o   4 103 tis. Kč 

§4350, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 35       o   4 409 tis. Kč 

§4357, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 35       o   2 065 tis. Kč 

§4350, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 36       o   4 948 tis. Kč 

§4350, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 37       o   9 184 tis. Kč 

§4357, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 37       o   2 497 tis. Kč 

§4350, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 38       o 11 623 tis. Kč 

§4357, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 38       o   2 500 tis. Kč 

§4357, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 39       o   3 500 tis. Kč 

§4350, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 40       o   5 774 tis. Kč 
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§4357, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 40       o   1 828 tis. Kč 

§4350, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 41       o   8 437 tis. Kč 

§4354, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 43       o   3 852 tis. Kč 

§4357, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 180, org. 43       o  21 504 tis. Kč 

§3539, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 170, org. 4241   o         25 tis. Kč 

§4358, pol. 5336, ÚZ13305, ORJ 170, org. 4241   o    2 920 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 4 
Přijetí ú čelové dotace z rozpo čtu Moravskoslezského kraje 
pro Statutární m ěsto Ostrava k fina ncování sociálních služeb v r. 2017 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu Moravskoslezského 
kraje 
  
Usnesení číslo: 06321/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

− o přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu 
na Podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2017 v celkové výši 4.422.000,- Kč 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

− o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2017 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, se sídlem 
28. října 117,  Ostrava a Statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, se sídlem 
Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava 
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RM_M 24 
Poskytnutí ú čelového neinvesti čního p říspěvku Ostravskému muzeu, 
příspěvkové organizaci, na zajišt ění týdne otev řených dve ří v nejstarší 
ostravské památce – kostel sv. Václava 
  
Usnesení číslo: 06322/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00097594, 
ve výši 270 tis. Kč na zajištění týdne otevřených dveří v nejstarší ostravské památce –
kostel sv. Václava 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

− s n i ž u j í 
běžné výdaje na ORJ 221 
na § 2141, pol. 5169                                      o 270 tis. Kč 

− z v y š u j e 
neinvestiční příspěvek na ORJ 160  
na § 3315, pol. 5331, org. 4215, ÚZ 2003     o 270 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 
Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 
728 41 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00097594, o 270 tis. Kč 
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RM_M 29 
Návrh na po skytnutí ú čelových dotací a p říspěvků na podporu rozvoje 
bilingvní a cizojazy čné výuky v mate řských, základních a st ředních 
školách se sídlem na území statutárního m ěsta Ostravy pro rok 2017 
a 1. pol. roku 2018 
  
Usnesení číslo: 06323/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 01180/17 
k usnesení č. 1550/ZM1418/24 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 
a 1. pol. roku 2018 v oblasti bilingvní a cizojazyčné výuky příjemcům účelových dotací 
dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové výši 8 352 tis. Kč (5 568 tis. Kč - 1. splátka 
v roce 2017 a 2 784 tis. Kč - 2. splátka v 1. pol. roku 2018) 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových  dotací v oblasti 
bilingvní a cizojazyčné výuky mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací 
dle bodu 1) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 
− z v y š u j í 
neinvestiční transfery 
na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 140     o  4 147 tis. Kč 
na § 3299, pol. 5333, ÚZ 7110, ORJ 140     o     200 tis. Kč 
na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7110, ORJ 140     o  1 221 tis. Kč 

− s n i ž u j í 
běžné výdaje 
na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140     o  5 568 tis. Kč 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 23/53 

4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimírovi Cigánkovi 
předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání
dne 10.05.2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
  
5) rozhodla 
  

o poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. pol. roku 
2018 v oblasti bilingvní a cizojazyčné výuky příspěvkovým 
organizacím dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu v celkové výši 3 288 tis. Kč (2 192 tis. Kč 
- 1. splátka v roce 2017 a 1 096 tis. Kč - 2. splátka v 1. pol. roku 2018) 

  
6) rozhodla 
  

o zaslání oznámení o poskytnutí příspěvků v oblasti bilingvní a cizojazyčné výuky 
příspěvkovým organizacím dle bodu 5) tohoto usnesení a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
7) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
− z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky 
na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7110, ORJ 140     o  2 192 tis. Kč 

− s n i ž u j í 
běžné výdaje 
na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140     o  2 192 tis. Kč 

  
8) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „ Zadavatelská činnost (elektronické aukce)”, 
poř. č. 89/2017 
  
Usnesení číslo: 06324/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na výkon zadavatelské činnosti k nadlimitním 
veřejným zakázkám dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

eCENTRE, a.s. 
se sídlem: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 27149862 

za ceny uvedené v předloženém materiálu 

  
 

RM_M 14 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního vedení p řípojky 
2x NN 0,4 kV a uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06325/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV v pozemcích: 

p. p. č. 753/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 757/22 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby „Ostrava, 753/2, NewCo Immo CZ Gmbh, NNk” 
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV k částem pozemků: 

p. p. č. 753/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 757/22 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
k pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy pro D IAMO, 
státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - staveb ní a báňská a.s. 
  
Usnesení číslo: 06326/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně  vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti Bezpečnostního 
prvku Odplyňovacího vrtu „VM-OV č. 70” a pěšího přístupu k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1991/21 - lesní pozemek, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s: 

I. oprávněným 
ČR - DIAMO, státní podnik 
se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 
IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 
GEOSAN GROUP a.s. 
se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 
IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 
se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 
IČO 451 46 802 
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a 

vedlejším účastníkem  
Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzav ření smluv o z řízení věcného b řemene k pozemk ům 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06327/RM1418/92 

(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 0,4 kV a podzemního kabelového vedení 2x 
NN 0,4 kV k částem pozemků: 

p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 751/12 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV k části pozemku: 

parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

podle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV k částem pozemků: 

p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 751/12 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

podle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 17 
Předchozí souhlas rady m ěsta s uza vřením nájemní smlouvy 
na nemovitosti v k. ú. Poruba, obec Ostrava, pro m ěstský obvod Poruba  
  
Usnesení číslo: 06328/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) trvá 
  

na svém usnesení č. 05672/RM1418/82, bod 2) ze dne 07.02.2017, kterým nesouhlasila 
s vydáním 
předchozího souhlasu s pro statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, se sídlem 
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava, s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemků 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené tomuto obvodu, a to: 
− na část pozemku parc. č. 550/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 750 m2 

− na část pozemku parc. č. 561 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 30 m2 

oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava (ul. Dělnická) 
se společností 
Ridera Stavební a.s. 
se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO: 451 92 464 
za účelem výstavby parkovacích ploch včetně odvodnění, příjezdové komunikace na toto 
parkoviště, zřízení oplocení včetně dvoukřídlové brány s automatickým otvíráním a výsadby 
okrasných dřevin v rámci realizace stavby „Parkoviště - Ridera Stavební” 
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RM_M 18 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 26 ke smlouv ě o výp ůjčce mezi 
statutárním m ěstem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 06329/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření Dodatku č. 26 ke Smlouvě o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ 
ze  dne 31.12.2003 uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, se sídlem 700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40, IČO 70884561,
(jako vypůjčitel), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 19 
Návrh na zám ěr města darovat nemovité v ěci v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (lokalita Na Karolin ě, Havlíčkovo náb řeží, 
Smetanovo nám ěstí, Černá louka) 
  
Usnesení číslo: 06330/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01232/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat níže uvedené nemovité věci  v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  nesvěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 
− pozemek parc. č. 213/1 
− pozemek parc. č. 213/4 
− pozemek parc. č. 213/16 
− pozemek parc. č. 213/19, jehož součástí je stavba č. p. 3260, obč. vybavenost 
− pozemek parc. č. 213/20 
− pozemek parc. č. 213/22 
− pozemek parc. č. 213/23 
− pozemek parc. č. 213/24 
− pozemek parc. č. 214/10 
− pozemek parc. č. 225/9 
− pozemek parc. č. 225/10 
− pozemek parc. č. 3465/7 
− pozemek parc. č. 3465/8 
− pozemek parc. č. 3466/3 
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− pozemek parc. č. 3960 
− pozemek parc. č. 3961 
− pozemek parc. č. 3962  
− pozemek parc. č. 3963 
− pozemek parc. č. 3964 
− pozemek parc. č. 3965  
− pozemek parc. č. 3966 
− pozemek parc. č. 3967 
− pozemek parc. č. 3968 
− pozemek parc. č. 3969 
− pozemek parc. č. 3970/2 
− pozemek parc. č. 3971/2 
− pozemek parc. č. 3972/2  
− pozemek parc. č. 3979/2 
− pozemek parc. č. 3980 
− pozemek parc. č. 3981 
− pozemek parc. č. 3982 
− pozemek parc. č. 3983  
− pozemek parc. č. 3984 
− pozemek parc. č. 3985 
− pozemek parc. č. 3986 
− pozemek parc. č. 3987  
− pozemek parc. č. 3988 
− pozemek parc. č. 3989 
− pozemek parc. č. 3990 
− pozemek parc. č. 3991 
− pozemek parc. č. 3992 
− pozemek parc. č. 3993 
− pozemek parc. č. 3994 
− pozemek parc. č. 3995  
− pozemek parc. č. 3997 
− pozemek parc. č. 3998 
− pozemek parc. č. 3999 
− pozemek parc. č. 4000 
− pozemek parc. č. 4001 
− pozemek parc. č. 4002 

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

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 20 
Návrh na darování pozemku státnímu podniku Povodí O dry 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06331/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01240/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s darováním pozemku parc. č. 2974/45 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, do vlastnictví ČR 
s právem hospodařit pro Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021 
za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 21 
Návrh sm ěnit nemovitosti v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06332/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01250/17 
k materiálu č. BJ1418 01201/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem  směnit nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Pustkovec a to:              

− část pozemku parc. č. 4222/1, o výměře 105 m2, která je dle geometrického plánu  č. 5643-
45/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 4222/7 

− část pozemku parc. č. 4223/1, o výměře 6 m2, která je dle téhož geometrického plánu 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 4223/6 
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za 
− část pozemku parc. č. 4403, o výměře 28 m2, která je dle geometrického plánu č. 5643-

45/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 4403/4 

− pozemek parc. č. 4223/4, o výměře 83 m2 

oba ve vlastnictví Axxxxxxx Hxxxxxx, rok narození xxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
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 22 
Informace o provedeném technickém zhodnocení nemovi tých v ěcí 
(k. ú. Moravská Ostrava a k. ú. Poruba) 
  
Usnesení číslo: 06333/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem: 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO: 00635162, ze dne 16.12.2016, jakožto vypůjčitele 
nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy na základě „Smlouvy o výpůjčce” 
ev. č. 2348/2009/MJ ze dne 08.09.2009, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, 
že provedla stavební úpravy mající charakter technického zhodnocení nemovitých věcí 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 
− stavby bez čp., (stravovací provoz), která je součástí pozemku parc. č. 2510/13 zast. plocha

a nádvoří, s náklady ve výši 1.741.356,08 Kč včetně DPH 
− stavby bez čp., (gynekologicko-porodnické oddělení, kožní, ORL a onkologie), 

která je součástí 
pozemku parc. č. 2379/9 zast. plocha a nádvoří, s náklady ve výši 5.833.077,52 Kč 
včetně DPH 
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− stavby bez čp., (hospodářská budova), která je součástí pozemku parc. č. 2379/7 
zast. plocha  a nádvoří, s náklady ve výši 1.978.802,88 Kč včetně DPH 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 

− stavby s čp. 1534, (Dětský rehabilitační stacionář), která je součástí pozemku parc. č. 979 
zast. plocha a nádvoří, s náklady ve výši 909.218,40 Kč včetně DPH 

 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06334/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01048/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se záměrem města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

− pozemek parc. č. 292 

− část pozemku parc. č. 294 o výměře 185 m2, která je dle geometrického plánu č. 2998-
19/2017 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, dosud nepotvrzeného katastrálním 
úřadem, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 294/2 

− část pozemku parc. č. 295 o výměře 291 m2, která je dle geometrického plánu č. 2998-
19/2017 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, dosud nepotvrzeného katastrálním 
úřadem, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 295/2, 

a to vše za podmínky, že Státní fond životního prostředí České republiky, se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020279, vydá městskému obvodu Poruba souhlas 
k prodeji části pozemků parc. č. 294 nově označené jako pozemek parc. č. 294/2 a parc. č. 295 
nově označené jako pozemek parc. č. 295/2 

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

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 33/53 

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 25 
Návrh na zám ěr města vložit nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava  
(areál BAZALY) a v k. ú. Záb řeh nad Odrou, (lokalita ul. Starob ělská), 
vše obec Ostrava, do základního kapitálu spole čnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06335/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01248/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města 
vložit níže uvedený nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, do základního 
kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30  Ostrava, 
IČO 259 11 368, formou nepeněžitého vkladu, a to: 

nemovité věci 

− část pozemku parc. č. 1706 – ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 
56533 m2 označená jako pozemek parc. č. 1706/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
dle zaměření geometrickým plánem č. 4022-50/2016 ze dne 14.05.2016, jejíž součástí 
jsou: 

− budova sociálního zařízení 
− komunikace (hlavní tribuna  - hrací plocha) 
− komunikace (hlavní tribuna – trafostanice) 
− komunikace (nekrytá tribuna – oplocení) 
− komunikace (u tréninkové hrací plochy) 
− nekrytá tribuna  - ochoz 
− osvětlovací stožáry hlavního hřiště 
− ozvučení na nekryté tribuně 
− betonové schodiště u hlavního vstupu do areálu 
− betonové schodiště u vchodů 2, 3, 4 
− zpevněná plocha před hlavním vstupem 
− betonová dlažba zámková před hlavním vstupem 
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− betonová dlažba u vchodů 2,3,4 
− plocha z betonových dlaždic 30x30 u vstupu do areálu z východní strany 
− betonová dlažba zámková šedá u mobilních WC, východní strana 
− betonová dlažba zámková barevná u mobilních WC, východní strana 
− betonová dlažba zámková šedá u mobilních WC, západní strana 
− betonová dlažba zámková šedá mezi hlavní tribunou a hrací plochou 
− plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky 
− plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do betonových patek 
− věž ukazatele skóre 
− stánek rychlého občerstvení (u ukazatele skóre) 
− stánek rychlého občerstvení (u stožáru osvětlení) 
− pokladna u vchodu č. 1 
− přístřešek nad pokladnou č. 1 
− pokladny u vchodů č. 2, 3, 4 
− pokladny u vchodu č. 5 (4 objekty) 
− pokladna u vchodu č. 5 
− přístřešek nad pokladnou č. 5 
− podzemní betonový objekt pro 2 ks zásobníků na LTO, 

− pozemek parc. č. 1708 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je: 
− stavba hlavní tribuny čp. 1028 

− pozemek parc. č. 1709/1 -  zast. plocha a nádvoří, jehož součástí jsou: 
− budova čp. 1067, 
− budova trafostanice bez čp. 

a dále samostatné nemovité věci na části pozemku p. p. č. 1706 o výměře 56533 m2

označené jako pozemek parc. č. 1706/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  dle zaměření 
geometrickým plánem č. 4022-50/2016 ze dne 14.05.2016, a to: 

 
− vyhřívací systém hlavního hřiště 

− osvětlení komunikace před vstupem do areálu 

− osvětlení tréninkové hrací plochy 

− hlavní vodovodní řad v areálu 

− zavlažovací systém hlavního hřiště  

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

s návrhem na záměr města 
vložit níže uvedený nemovitý majetek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, do základního 
kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30  Ostrava, 
IČO 259 11 368, formou nepeněžitého vkladu, a to: 

− pozemek p. č. st. 1236/1 - zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 1155, bydlení
včetně příslušenství (venkovní úpravy – vodovodní přípojka, kanalizační přípojka zaústěná 
do jímky, přípojka plynu vč. HUP, zpevněná plocha vč. opěrných zídek, oplocení 
vč. plotových vrat a vrátek). 

− pozemek p. č. st. 4860 - zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž 
− pozemek p. p. č. 117/2 - zahrada, včetně příslušenství (studna)  
− pozemek p. p. č. 4475 - ost. plocha, jiná plocha  

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

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) - 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 26 
Návrh na zám ěr prodat nemovité v ěci v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, 
obec Frýdlant nad Ostravicí, formou zpen ěžení ve ve řejné dražb ě 
  
Usnesení číslo: 06336/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01242/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se záměrem zpeněžit ve veřejné dražbě tyto hmotné nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

− pozemek parc. č. 2925 zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy č. e. 164 na tomto 
pozemku, která je jeho součástí 

− pozemek parc. č. 2926 zahrada 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 36/53 

vše v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek, 
včetně všech součástí a příslušenství, přípojky vody z veřejného řádu, kanalizace splaškové 
DN 150 mm včetně žumpy, kanalizace dešťové DN 150 mm včetně kanalizační šachtice 
a plynové přípojky DN 32 

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

  
2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

svěřit radě města rozhodnutí ve všech záležitostech týkajících se zpeněžení hmotných 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy uvedených v bodu 1) tohoto 
usnesení ve veřejné dražbě 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 27 
Návrh na uzav ření dodatk ů k nájemním smlouvám (k. ú. Pustkovec) 
  
Usnesení číslo: 06337/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 2 ke „Smlouvě o nájmu” ev. č. 1176/2009/MJ 
ze dne 27.03.2009, ve znění dodatku č. 1, uzavřené s právnickou osobou 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
se sídlem: Ostrava-Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČO: 25379631, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu   

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 2 ke „Smlouvě o nájmu” ev. č. 1177/2009/MJ 
ze dne 27.03.2009, ve znění dodatku č. 1, uzavřené s právnickou osobou 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
se sídlem: Ostrava-Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČO: 25379631, 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu   
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RM_M 30 
Návrh zrušit usnesení rady m ěsta č. 05933/RM1418/86 
ze dne 14.03.2017, návrh koupit a p řijmout darem nemovité v ěci 
v k. ú. Stará B ělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06338/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01243/17 
k usnesení č. 05933/RM1418/86 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

své usnesení č. 05933/RM1418/86 ze dne 14.03.2017, kterým souhlasila s návrhem koupit 
a přijmout darem nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2862, trvalý travní porost, o výměře 220 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/13, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2862, trvalý travní porost, o výměře 14 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/32, trvalý travní porost 

od vlastníka 
Vxxxxxx Kxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za sjednanou kupní cenu celkem 257.400,00 Kč 

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

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 3849/8, orná půda, o výměře 99 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/7, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3849/8, orná půda, o výměře 10 m2, dle téhož geometrického plánu 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/29, orná půda 
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od vlastníka 
Vxxxxxx Mxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za sjednanou kupní cenu celkem 109.000,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
4) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2860, trvalý travní porost, o výměře 86 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/15, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2860, trvalý travní porost, o výměře 20 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/34, trvalý travní porost 

od vlastníka 
Lxxxx Kxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za cenu obvyklou celkem 33.920,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2842, trvalý travní porost, o výměře 111 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/18, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2842, trvalý travní porost, o výměře 52 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/37, trvalý travní porost 

od podílových spoluvlastníků 
− Hxxxx Rxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 
− Ing. Jxxx Sxxxxxxx, rok narození xxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 
− Kxxxxx Sxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 

za cenu obvyklou celkem 52.160,00 Kč 
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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6) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2867, trvalý travní porost, o výměře 161 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/10, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2867, trvalý travní porost, o výměře 57 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/30, trvalý travní porost 

od podílových spoluvlastníků 
− Jxxxxxxxxx Dxxxxxxxxx, rok narození xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 
− Mxxxxxxx Mxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za cenu obvyklou celkem 69.760,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
7) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2832, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, 
dle geometrického plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/22, ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2832, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/42, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2832, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 4 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/44, 
ost. plocha, ost. komunikace 

od podílových spoluvlastníků 
− Jxxxx Fxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) 
− Exxx Fxxxxxxx, rok narození xxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 3/4) 

za sjednanou kupní cenu celkem 17.600,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu. 

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 
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8) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2836, trvalý travní porost, o výměře 101 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/20, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2836, trvalý travní porost, o výměře 12 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/40, trvalý travní porost 

− část pozemku parc. č. 2836, trvalý travní porost, o výměře 3 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/41, trvalý travní porost 

od podílových spoluvlastníků 
− Hxxxx Čxxxxxxxxx, rok narození xxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) 
− Mxxxx Fxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 3/8) 
− Oxxxxx Fxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(spoluvlastnický podíl ve výši 3/8) 

za sjednanou kupní cenu celkem 124.120,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu. 

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
9) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 3849/7, orná půda, o výměře 61 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/6, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3849/7, orná půda, o výměře 2 m2, dle téhož geometrického plánu 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/28, orná půda 

od vlastníka 
Rxxxxxx Šxxxxxxxx, rok narození xxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za sjednanou kupní cenu celkem 69.300,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 9 předloženého materiálu. 

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 
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10) souhlasí 
  s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− část pozemku parc. č. 2840, trvalý travní porost, o výměře 550 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/2, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 2840, trvalý travní porost, o výměře 381 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/38, trvalý 
travní porost 

od vlastníka 
Axxxxxxx Jxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za sjednanou kupní cenu celkem 931.000,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 10 předloženého materiálu. 

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
11) souhlasí 
  

s návrhem přijmout darem nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

− pozemek parc. č. 3853/3, ost. plocha, ost. komunikace 
− pozemek parc. č. 3853/6, ost. plocha, ost. komunikace 
− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 58 m2, dle geometrického 

plánu č. 3274-200e/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/4, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 103 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/5, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 2 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/7, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 37 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/9, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 105 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/10, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 20 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/11, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3830/1, ost. plocha, silnice, o výměře 2 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3830/5, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu 
č. 3274-200a/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/9, ost. plocha, 
ost. komunikace 
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− část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 169 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3853/18, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 530 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/1, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m2, dle téhož 
geometrického pánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/8, ost. plocha, 
ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3853/15, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3853/15, 
ost. plocha, ost. komunikace 

− část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 33 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200d/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/21, 
ost. plocha, ost. komunikace 

od vlastníka 
Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 00095711, 
sídlo Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  
12) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 2) až 11) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 12 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě příkazní č. 1959/2015/OI. 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě příkazní č. 1961/2015/OI 
  
Usnesení číslo: 06339/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

neuzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní č. 1959/2015/OI ze dne 03.07.2015 se společností 
PTD Muchová, s.r.o., se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, IČO: 27767931, na navýšení 
odměny za výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Rekonstrukce VO Srbská, Jičínská” 
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

neuzavřít Dodadek č. 1 ke smlouvě příkazní č. 1961/2015/OI ze dne 03.07.2015 se společností 
ČECH - ENGINEERING, a.s., se sídlem Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava, IČO: 25394983, 
na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Rekonstrukce VO oblast. 
Plk. R. Prchaly” dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „SSZ - p řechod pro chodce, ul. T ěšínská”, 
poř. č. 55/2017 
  
Usnesení číslo: 06340/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„SSZ přechodu pro chodce č. 2061 Těšínská - u kostela” v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

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

za cenu nejvýše přípustnou 1.723.565,55 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Oprava vodovodu v ul. V Poli”, po ř. č. 53/2017 
  
Usnesení číslo: 06341/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava vodovodu v ul. V Poli” v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

STASPO, spol. s r.o. 
se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava 
IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 2.407.984,67 Kč bez DPH 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Hasi čská zbrojnice Ostrava - Michálkovice”, 
poř. č. 28/2017 
  
Usnesení číslo: 06342/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 1570/ZM1418/24 
k usnesení č. 05811/RM1418/84 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby 
„Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice” v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, z důvodů 
uvedených v předloženém materiálu účastníka, který podal nabídku pod poř. č. 6: 

BDSTAV MORAVA s.r.o. 
se sídlem: č. p. 88, 739 36 Bruzovice 
IČO: 26807947 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek  o výběru dodavatele na realizaci stavby „Hasičská 
zbrojnice Ostrava - Michálkovice” v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, za podmínky 
rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení s účastníkem, 
který předložil svou nabídku pod poř. č. 5: 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 
se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz 
IČO: 64610225 

za cenu nejvýše přípustnou 21 562 275,- Kč bez DPH 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy na realizaci stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava -
Michálkovice” v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
za podmínky předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění  
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4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 
předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy  na realizaci stavby „Hasičská 
zbrojnice Ostrava - Michálkovice” v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík T: 10.05.2017
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 9 
Předchozí souhlas rady m ěsta k prodeji nemovitostí sv ěřené městským 
obvod ům a k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 06343/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a) a k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), 
obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, dle předloženého materiálu  

  
 

RM_M 40 
Architektonická sout ěž o návrh na řešení rekonstrukce historické 
budovy bývalých jatek pro ú čely galerie Plato Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06344/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 01247/17 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o pořadí vhodnosti řešení a o výběru nejvhodnějšího návrhu dle Protokolu o průběhu 
architektonické soutěže o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek 
pro účely galerie Plato Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o realizaci nejvhodnějšího návrhu v navazujícím jednacím  řízení bez uveřejnění 
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3) rozhodla 
  

o vyplacení cen dle čl. 8 Soutěžních podmínek a dle Protokolu o průběhu architektonické 
soutěže o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie 
Plato Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 
realizovat nezbytné úkony dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 01.09.2017
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
 
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 
předložit zastupitelstvu města materiál dle bodu 1) - 4) tohoto usnesení jako informaci 
o průběhu soutěže 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 10.05.2017
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 2 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví 
Zoologické zahrady Ostrava, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 06345/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím každého 
z jednotlivých darů dle přílohy č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu do vlastnictví 
Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 
Slezská Ostrava, IČO: 00373249 
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2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 17.05.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 10 
Poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace z Fondu životního prost ředí 
města Ostravy na realizaci projektu „ III. etapa revitalizace v areálu NPP 
Landek” 
  
Usnesení číslo: 06346/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 01241/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 
Ostravy ve výši 561.600 Kč právnické osobě: VÍTKOVICE HOLDING, a.s., IČO: 25816039, 
se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, doručovací číslo: PSČ 706 02 
na realizaci projektu „III. etapa revitalizace zeleně v areálu NPP Landek” dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření příslušné Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

− zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ....................... o 562 tis. Kč 

− zvyšují běžné výdaje 
§ 3741, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 .......... o 562 tis. Kč 
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3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 10.05.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 11 
Návrh smlouvy o spolupráci p ři realizaci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji“ 
  
Usnesení číslo: 06347/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 01249/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 2. výzva”: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 mezi statutárním 
městem Ostrava 

a 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 10.05.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 13 
Záměr nákupu dluhopis ů Oberbank AG 
  
Usnesení číslo: 06348/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

záměr nákupu dluhopisů Oberbank AG se sídlem Untere Donaulände 28, 4020 Linz, 
Rakouská republika; pobočka Česká republika, nám. Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01 
České Budějovice, IČO 26080222, dle podmínek a parametrů v příloze č. 1 a důvodové zprávě 
předloženého materiálu, a to v objemu do 100 mil. Kč 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu 
rozhodl o možnosti nákupu dluhopisů dle podmínek a parametrů v příloze č. 1 a v důvodové 
zprávě předloženého materiálu v objemu do 100 mil. Kč a o jejich budoucím prodeji 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 32 
Úprava rozpo čtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 06349/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele 

a) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava 
o 33 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava 
o 322 tis. Kč  
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2) rozhodla 
  

2.1. o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Slezská Ostrava na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrských činností 
na akci „Modernizace bytových domů Šenovská č. 65, 67, 69” ve výši 1 017 tis. Kč 

b) Radvanice a Bartovice na akce „Přechod pro chodce na ul. Těšínské”, „Souvislá údržba 
chodníků na ul. Těšínská, úsek Fryštátská - ul. Pod Kaplí”, „Stavební úpravy 
na ul. Radvanická”, „Udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, Ostrava-Radvanice -
II. etapa” v celkové výši 4 176 tis. Kč 

2.2. o přijetí finančních prostředků od městského obvodu Svinov ve výši 12 tis. Kč na pořízení 
2 ks senior linek 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

− kapitálové příjmy 
na § 3522, pol. 3113, ORJ 170, org. 4241 o 33 tis. Kč (C.2.) 

− ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 190 tis. Kč (A.1.) 
                                      ÚZ 35015 o 185 tis. Kč (A.2.)  

− převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, org. 522 o 12 tis. Kč (C.4.) 

− běžné výdaje 
na § 3412, pol. 5169, ORJ 136 o 37 tis. Kč (C.3.) 
na § 4379, pol. 5137, ORJ 270 o 12 tis. Kč (C.4.) 

− kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 6171, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8006 o 88 tis. Kč 
               ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7231 o 17 tis. Kč 
(C.3.) na ORJ 136, § 4333, pol. 6121 o 2 115 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 6125 o 120 tis. Kč 

− neinvestiční transfery 
na § 3315, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4215 o 190 tis. Kč (A.1.) 
na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 185 tis. Kč (A.2.) 
na § 3522, pol. 5331, ORJ 170, org. 4241 o 322 tis. Kč (C.1.) 

− investiční transfery 
na § 3522, pol. 6351, ORJ 170, org. 4241 o 33 tis. Kč (C.2.) 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

Strana 51/53 

− převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 603 o 1 017 tis. Kč (C.5.) 
                                                                   org. 617 o 4 176 tis. Kč (C.6.)  

s n i ž u j í 

− běžné výdaje 
na § 2321, pol. 5171, ORJ 230 o 322 tis. Kč (C.1.) 
(C.3.) na ORJ 136, § 6171, pol. 5171 o 120 tis. Kč 
                               § 3639, pol. 5169 o 37 tis. Kč 

− kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8006 o 88 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7231 o 17 tis. Kč 
na § 4376, pol. 6121, ORJ 136 o 2 115 tis. Kč (C.3.) 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 1 017 tis. Kč (C.5.) 
                                   ORJ 230, org. 8064 o 4 176 tis. Kč (C.6.)       

městský obvod Slezská Ostrava (C.5.) 
− zvýší převody mezi stautárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 1 017 tis. Kč 
− zvýší kapitálové výdaje na akci 1661 - modernizace bytových domů Šenovská č. 65, 67, 69 
na § 3612, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 017 tis. Kč 

městský obvod Radvanice a Bartovice (C.6.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617 o 4 176 tis. Kč 
− zvýší kapitálové výdaje na akci 3958 - přechod pro chodce na ul. Těšínská 
na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 484 tis. Kč 
− zvýší kapitálové výdaje na akci 3959 - souvislá údržba chodníků na ul. Těšínská, úsek 

Fryštátská - ul. Pod Kaplí na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 789 tis. Kč 
− zvýší kapitálové výdaje na akci 3960 - stavební úpravy na ul. Radvanická 
na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 828 tis. Kč 
− zvýší kapitálové výdaje na akci 3961 - udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, 

Ostrava-Radvanice - II. etapa na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 075 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 38 
Dodatek č. 3 Smlouvy p říkazní, Sdělení o nezájmu na pokra čování 
trvání nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 06350/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně příkazce o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě příkazní 
ev. č. 3039/2016/OD/VZKÚ uzavřené dne 05.12.2016, ve znění dodatku č. 1 
ze dne 31.01.2017 a dodatku č. 2 ze dne 01.05.2017 

se společností Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 
Ostrava-Mariánské Hory, PSČ: 709 00, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o zaslání sdělení nezájmu na pokračování nájemního vztahu, a to společnosti New Karolina 
Office Development, a. s., se sídlem Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, 
IČO 279 59 996 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 5 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrá lních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí  
  
Usnesení číslo: 06351/RM1418/92 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník sousední  nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek 
parc. č. 1640/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava) 
s umístěním a realizací stavby „Novostavba rodinného domu včetně doplňkových staveb“ 
na pozemku parc. č. 301/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 
pro žadatele stavby: Ing. Martina Štorkána, Horní 1437/78, 700 30  Ostrava - Hrabůvka, 
IČO: 88761916, na základě plné moci investora stavby: Mxxxxxx Vxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Žxxxxxxxx  Vxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 1027 
– zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr v k. ú. Vratimov, obec Ostrava) s umístěním 
a realizací stavby „Vodovodní přípojka_Hutňan“ na pozemku parc. č. 1938/2 – zahrada 
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, pro žadatele stavby: Ing. Ixxxxx Fxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci investora stavby: Jxxxxx Hxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 3079/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Svinov, obec Ostrava) 
s umístěním označení společnosti „KAMENOLOMY ČR s.r.o.“ na pozemku 
parc. č. 2137/63 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
pro žadatele a investora stavby: KAMENOLOMY ČR s.r.o., DIREKCE RT, Oblast BB, 
Polanecká 849, 721 08  Ostrava – Svinov, IČO: 49452011 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 1a) až 1c) tohoto usnesení a s tím spojené 
veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.05.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasů dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.05.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
  
 
 


