
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 1/46  

Usnesení 
93. schůze rady města 
konané dne 09.05.2017 

čís. 06352/RM1418/93-06395/RM1418/93 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 

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 2/46  

Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 09.05.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

06352/RM1418/93 RM_M 0 Schválení programu 93. schůze rady města konané 

dne 09.05.2017 

35 

06353/RM1418/93 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

45 

06354/RM1418/93 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

06355/RM1418/93 RM_M 30 Předložení zprávy o ukončení realizace projektu 

“Zateplení školských budov v Polance nad Odrou” 

s konečným vyúčtováním 

50 

06356/RM1418/93 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Obměna radiostanic MPO”, poř. 

č. 56/2017 

25 

06357/RM1418/93 RM_M 26 Poskytnutí investiční účelové dotace pro rok 2017 

z rozpočtu statutárního města Ostravy k 

financování nákladů na realizaci pamětní desky 

Rudolfa Tlapáka Matičnímu gymnáziu Ostrava, 

příspěvkové organizaci 

01 

06358/RM1418/93 RM_M 28 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Zbyňka Pražáka, Ph.D., a Ing. Břetislava Rigera, 

náměstků primátora, do Polska (Katowice) dne 

17.05.2017 

01 

06359/RM1418/93 RM_M 27 Návrh na účast statutárního města Ostravy na 

mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí Expo Real 2017 v Mnichově 

38 

06360/RM1418/93 RM_M 33 Nemovitá kulturní památka bývalých městských 

jatek – informace k probíhajícímu soudnímu 

řízení, projednání dalšího postupu 

28 

06361/RM1418/93 RM_M 21 Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické 

osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, IČO 70631956 

40 

06362/RM1418/93 RM_M 19 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

70631808 

41 

06363/RM1418/93 RM_M 20 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631808 

41 

06364/RM1418/93 RM_M 6 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, na 

náklady související s vystavením exponátů 

42 

06365/RM1418/93 RM_M 29 Smlouva o spolupráci na projektu Evropská 

historie v ostravských ulicích - ve znamení 

Barcelony 

87 
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06366/RM1418/93 RM_M 7 Změny na pozici zástupců města v řídicím 

organizačním výboru Kontinentálního poháru 

IAAF Ostrava 2018 

46 

06367/RM1418/93 RM_M 24 Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 

2017-2018 a doplnění členů Řídícího výboru 

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP 

Ostrava (ŘV MAP) 

91 

06368/RM1418/93 RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

90 

06369/RM1418/93 RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene s PODA a.s., OVANET a.s., Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 

06370/RM1418/93 RM_M 10 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení 2x NN 0,4 kV a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

06371/RM1418/93 RM_M 11 Návrh na zrušení služebnosti, uzavření dohody o 

zrušení služebnosti, zřízení služebnosti, uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

06372/RM1418/93 RM_M 12 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

GasNet, s.r.o., jako oprávněným a 

Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou 

silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 

organizací, jako investorem 

08 

06373/RM1418/93 RM_M 13 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

06374/RM1418/93 RM_M 14 Návrh na nesouhlas s užíváním nemovitostí v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

06375/RM1418/93 RM_M 15 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 8/014/1946/08 

pro městský obvod Ostrava - Jih 

08 

06376/RM1418/93 RM_M 16 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o 

výpůjčce s Trojhalí Karolina 

08 

06377/RM1418/93 RM_M 17 Návrh na souhlas s estetizací ul. Těšínská v 

Ostravě - Radvanicích 

08 

06378/RM1418/93 RM_M 18 Návrh na vyřazení movitých věcí z výpůjčky HZS 

MSK Návrh na prodej movité věci obci Zborov a 

na uzavření kupní smlouvy Návrh na prodej 

movité věci obci Brníčko a na uzavření kupní 

smlouvy Návrh na prodej movitých věcí formou 

aukce 

 

08 
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06379/RM1418/93 RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů 

a inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví 

SMO a návrh na souhlas s trvalým odnětím 

pozemků ze zemědělského půdního fondu, v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec 

Sedlnice, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR 

08 

06380/RM1418/93 RM_M 32 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci a 

návrh odejmout nemovité věci městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, vše k.ú. Staré Hamry 

2, obec Ostravice 

08 

06381/RM1418/93 RM_M 34 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 

06382/RM1418/93 RM_M 3 Návrh na uzavření smluv o věcných právech k 

pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými v 

kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

06383/RM1418/93 RM_M 22 Návrh na úplatné převzetí projektové 

dokumentace ke stavbě “Cyklistická trasa E 

Hrušov - Vrbice” od města Bohumín 

05 

06384/RM1418/93 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejných zakázek malého 

rozsahu a uzavření smluv o dílo v souvislosti s 

akcemi ORG 8006 Energeticky úsporné akce na 

objektech města a ORG 6051 Domovy pro seniory 

ochrana proti přepětí 

05 

06385/RM1418/93 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Přestupní uzel Hulváky - tram. 

zastávky a křižovatka 28. října x Železárenská x S. 

Tůmy (PD+AD+IČ)”, poř. č. 252/2016 

05 

06386/RM1418/93 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Demolice objektu - Mošnov 

parc. č. 459”, poř. č. 74/2017 

05 

06387/RM1418/93 RM_M 4 Jmenování odborné poroty soutěže o titul 

Ostravský dům roku 2016 

89 

06388/RM1418/93 RM_VZ 5 Návrh smlouvy na poskytování služeb 

souvisejících se zpracováním analýzy pro tvorbu 

střednědobé strategie ICT Statutárního města 

Ostravy 

83 

06389/RM1418/93 RM_M 31 Úpravy rozpočtu r. 2017 07 

06390/RM1418/93 RM_M 5 Účetní uzávěrka zájmového sdružení právnických 

osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

09 

06391/RM1418/93 RM_MZP 1 Návrh změny organizační struktury odboru 

investic a návrhy na úpravu funkčních míst 

některých odborů Magistrátu města Ostravy s 

účinností od 1.6.2017 

36 

06392/RM1418/93 RM_M 23 Smlouva o předávání dat 36 

06393/RM1418/93 RM_M 1 Návrh na naložení s přebytečným a 

neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

 

84 
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06394/RM1418/93 RM_M 2 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

06395/RM1418/93 RM_M 35 Zpracování nezávislého znaleckého posudku 

zaměřeného na odborné zhodnocení nutnosti 

realizace ekokontejmentu v případě 

dekontaminace nesaturované zóny laguny 

Ostramo termickou desorpcí 

60 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů 

do části pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, a návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti pro společnost New Karolina 

Residential Development II s.r.o. 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 93. schůze rady města konané dne 09.05.2017 
  
Usnesení číslo: 06352/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program jednání 93. schůze rady města konané dne 09.05.2017 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06353/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava, Černá louka 3235, PSČ 702 00,  
IČ 25399471, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. za rok 2016 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. za rok 2016 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., jejíž součástí je zpráva o vztazích 

mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Ostravské výstavy, a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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5) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. za rok 2016 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

6) projednala 

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

motivačního systému členů TOP managementu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06354/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích č.90/2012 Sb., obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 
Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČ 25911368, jejímž jediným akcionářem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. za rok 2016 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. za rok 2016 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., jejíž součástí je zpráva         

o vztazích mezi propojenými osobami, vše 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. 

Strana 8/46  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. za rok 2016 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o úhradě ztráty obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. za rok 2016 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií, bonusů a mimořádných bonusů za rok 2016                    

a vyhodnocení účinnosti motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
doplatek prémií, bonusů a mimořádných bonusů členům TOP managementu společnosti dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Předložení zprávy o ukončení realizace projektu “Zateplení školských 
budov v Polance nad Odrou” s konečným vyúčtováním 
  
Usnesení číslo: 06355/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 3667/RMm1014/25 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Zateplení školských budov v Polance 

nad Odrou” spolufinancovaného v rámci Státního fondu životního prostředí České republiky  

v rámci programu Zelená úsporám v oblasti Realizace úspor v budovách veřejného sektoru a           

s konečným vyúčtováním 

  

2) souhlasí 

  
s ponecháním prostředků ve výši 4.590.663,75 Kč městskému obvodu Polanka nad Odrou 
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3) schvaluje 

  
přijetí vratky poskytnuté dotace ve výši 4.558.86 Kč 

  

4) žádá 

  
městský obvod Polanka nad Odrou 

zabezpečit udržitelnost projektu “Zateplení školských budov v Polance nad Odrou” dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 02.09.2028 

 starosta městského obvodu Polanka nad Odrou 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Obměna radiostanic MPO”, poř. č. 56/2017 
  
Usnesení číslo: 06356/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

radiostanic pro Městskou policii Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

Pramacom Prague spol. s r.o. 

se sídlem: Na pískách 1667/36, 160 00 Praha 6, Dejvice 

IČO: 18630782 

za cenu nejvýše přípustnou 1.951.600,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 26 
Poskytnutí investiční účelové dotace pro rok 2017 z rozpočtu 
statutárního města Ostravy k financování nákladů na realizaci pamětní 
desky Rudolfa Tlapáka Matičnímu gymnáziu Ostrava, příspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 06357/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 135 tis. Kč Matičnímu gymnáziu 

Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Dr. Šmerala 2565/25, 728 04  Ostrava, IČO 

00842761, zastoupené Mgr. Ladislavem Vasevičem, ředitelem, na financování realizačních 

nákladů na pořízení pamětní desky Rudolfa Tlapáka 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace            

z rozpočtu města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 

729 30  Ostrava, IČO 00845451 na straně poskytovatele a Matičním gymnáziem Ostrava, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Dr. Šmerala 2565/25, 728 04  Ostrava, IČO 00842761           

na straně příjemce, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí na jeho           

27. zasedání dne 21. 06. 2017 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 28 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, 
Ph.D., a Ing. Břetislava Rigera, náměstků primátora, do Polska 
(Katowice) dne 17.05.2017 
  
Usnesení číslo: 06358/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., a Ing. Břetislava Rigera, náměstků 

primátora, do Polska (Katowice) dne 17.05.2017 za účelem pracovního jednání v partnerském 

městě 
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2) schvaluje 

  
úhradu finančních nákladů  dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkům primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., a Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 06.06.2017 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 27 
Návrh na účast statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu 
nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2017 v Mnichově 
  
Usnesení číslo: 06359/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr účasti statutárního města Ostravy na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí 

Expo Real 2017 v Mnichově  

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

jednáním s potenciálními partnery o společné účasti v expozici statutárního města Ostravy           

na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2017 v Mnichově  

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zabezpečit  prostřednictvím odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí konání 

výběrového řízení na zajištění realizace  expozice spojené s účastí statutárního města 

Ostravy  a jeho partnerů na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2017            

v Mnichově 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) souhlasí 

  
s pronájmem výstavní plochy pro statutární město Ostrava na veletrhu nemovitostí            

a investičních příležitostí Expo Real 2017 v Mnichově, konajícího se ve dnech 4. - 6. října 

2017 

  

5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje 

rozhodl o uzavření smlouvy o pronájmu výstavní plochy na veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí Expo Real 2017 v Mnichově konajícího se ve dnech 4. - 6. října 2017, formou 

vystavení objednávky s maximální výší plnění 2 mil. Kč bez DPH 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
6) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 33 
Nemovitá kulturní památka bývalých městských jatek – informace           
k probíhajícímu soudnímu řízení, projednání dalšího postupu 
  
Usnesení číslo: 06360/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci související s probíhajícím soudním sporem týkajícím se nemovité kulturní památky 

bývalých městských jatek dle důvodové zprávy 

  

2) rozhodla 

  
oznámit Městskému soudu v Praze k jeho výzvě, že statutární město Ostrava nebude v řízení 

vedeném pod sp. zn. 3A 37/2015 ve věci žalobce: Janáčkova 22 – správa podniků              



Statutární město Ostrava 
rada města 
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a nemovitostí, s.r.o. proti žalovanému: Ministerstvo kultury, uplatňovat práva osoby 

zúčastněné na řízení 

  

 
RM_M 21 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Dětské 
centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 06361/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytné pohledávky právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 v celkové výši                

9 069,- Kč 

  

 
RM_M 19 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 06362/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava 

- Muglinov, IČO 70631808 v celkové pořizovací ceně 870 944,50 Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předsedkyně : XXXX XXXXX XXXXXXXXX - vedoucí ekonomického útvaru 

členové :         XXXXXXXXX XXXXXX - vedoucí provozně-technického útvaru 
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                        XXXX XXXXXXXX - účetní-správce majetku 

                        XXXXXXXXX XXXXXXXX - administrativní pracovník 

                        Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedkyni likvidační komise vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Blahutová, T: 09.06.2017 

 vedoucí ekonomického útvaru 

  
 

RM_M 20 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 06363/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru          

do vlastnictví Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov dle 

přílohy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 12.05.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 6 
Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, 
příspěvkové organizaci, na náklady související s vystavením exponátů 
  
Usnesení číslo: 06364/RM1418/93 

(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 190 tis. Kč na náklady související s vystavením exponátů dle přílohy č. 2 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                    o 190 tis. Kč 

- z v y š u j e 

neinvestiční příspěvek na ORJ 160  

na § 3315, pol. 5331, org. 4215, ÚZ 2003   o 190 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 190 tis. Kč 

  

 
RM_M 29 
Smlouva o spolupráci na projektu Evropská historie v ostravských 
ulicích - ve znamení Barcelony 

(zn.předkl.) 
87 
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Usnesení číslo: 06365/RM1418/93 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o spolupráci se společností Colour Production, spol. s r.o., se sídlem Lomená 

349, 747 66 Dolní Lhota, IČO: 258 30 210, v souvislosti s oslavami 750. výročí první písemné 

zmínky o městě Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Změny na pozici zástupců města v řídicím organizačním výboru 
Kontinentálního poháru IAAF Ostrava 2018 
  
Usnesení číslo: 06366/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 03028/RM1418/45 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. z pozice zástupce města (s hlasovacím právem) v řídicím 

organizačním výboru Kontinentálního poháru IAAF Ostrava 2018 

  

2) jmenuje 

  
Ing. Vladimíra Cigánka zástupce města (s hlasovacím právem) v řídícím organizačním výboru 

Kontinentálního poháru IAAF Ostrava 2018 

  

3) jmenuje 

  
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. zástupce města (bez hlasovacího práva) v řídícím organizačním 

výboru Kontinentálního poháru IAAF Ostrava 2018 jakožto zástupce Komise pro sport a volný 

čas při radě města 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 09.06.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 24 
Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2017-2018 a doplnění členů 
Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP 
Ostrava (ŘV MAP) 
  
Usnesení číslo: 06367/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 04387/RM1418/65 
k usnesení č. 03361/RM1418/50 
k usnesení č. 02506/RM1418/37 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2017-2018 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) odvolává 

  
z ŘV MAP 

-Ing. MXXXX  XXXXX, Ph.D. 

-PhDr. XXXX XXXXX z ČŠI 

  

3) jmenuje 

  
do ŘV MAP 

-Ing. Vladimíra Cigánka, náměstka primátora SMO, členem a předsedou ŘV MAP 

(nahrazuje  Ing. MXXXX  XXXXX, Ph.D.) 

-PhDr. XXXX  XXXX, ředitelku ČŠI, členem ŘV MAP (nahrazuje PhDr. XXXX  XXXX         

z ČŠI) 

-JUDr. XXXXX  XXXXX, zástupce zřizovatele škol, starostka města Vratimov,  členem ŘV 

MAP (nový člen ŘV) 

  

 
RM_MZP 2 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06368/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na řádnou valnou hromadu obchodní 
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společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 64613895 hlasovat: 

A) PRO v bodech programu valné hromady číslo 1 až 3: 

1) Účetní závěrka společnosti, zpráva o hospodaření společnosti za rok 2016 a návrh na 

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

2) Změny struktury a ceníku Tarifu integrovaného dopravního systému Moravskoslezského 

kraje ODIS pro rok 2017, platné od 2.7.2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

3) Změny ve složení dozorčí rady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: JUDr. Lukáš Semerák, T: 22.05.2017 

 člen rady města 

  
 

RM_M 8 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene s PODA a.s., OVANET a.s., Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 06369/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

p. p. č. 187/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 751/12 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro: 

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

v rámci stavby “OMS PODA - Ostrava, ul. Oblá a 28. října 2020/231” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem 
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pozemků: 

p. p. č. 187/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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 budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 

28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

3) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku: 

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

v rámci stavby “MDKS Křižovatka Porubská x Opavská” 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 802/1 - orná půda, 

p. p. č. 813/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p. p. č. 813/30 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1465/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1465/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1466/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 802/1 díl 2, 

k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

za podmínky schválení výše uvedené smlouvy Správcem programu na podporu 

podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 10 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 
0,4 kV a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06370/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v pozemku: 

parc. č. 887/3 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Slezská Ostrava, 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, BRAT plus, NNk” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení               

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc. č. 887/3 - ostatní plocha, zeleň 
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v k. ú. Slezská Ostrava, 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 11 
Návrh na zrušení služebnosti, uzavření dohody o zrušení služebnosti, 
zřízení služebnosti, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy  
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 06371/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zrušit služebnost a uzavřít dohodu o zrušení služebnosti k pozemku: 

parc. č. 3266/1 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

XXXX XXXXXXXXer, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXeh, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 790/19, 

jehož součástí je stavba: Radvanice, č. p. 970, rod. dům, parc. č. 790/62, parc. č. 790/107, vše  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování 

a údržby vodovodní přípojky, k pozemku: 

parc. č. 3266/1 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

Manželé 

XXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXá, 

oba bydliště XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce, 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby dešťové kanalizace DN 600 k pozemkům: 

p. p. č. 736/127 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 736/286 - ostatní plocha, jiná plocha, 

oba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Callidus trading, spol. s r. o. 

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

IČO 258 32 476, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., jako oprávněným            
a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, jako investorem 
  
Usnesení číslo: 06372/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plynovodu  k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1102 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1103 - zahrada, 

parc. č. 1105 - zahrada, 

parc. č. 1715/1 - zahrada, 

parc. č. 1716 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3155/8 - zahrada, 

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

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO 272 95 567 
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a 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 2771/17, 702 00 Ostrava 

IČO 70890692, 

zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

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

IČO 000 95 711, jako investorem 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06373/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování nadzemního vedení VN 22 kV  k části pozemku: 

parc. č. 1958/19 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 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 podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc. č. 2275/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Krásné Pole, 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. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 14 
Návrh na nesouhlas s užíváním nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06374/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užíváním pozemku parc. č. 2640/37 jehož součástí je budova č.p. 1674 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

za účelem uspořádání akce premiéra tanečního filmu Ostravica Textilia: Luxury Memories 

pro Kulturní centrum Cooltour Ostrava z. ú., Macharova 302/13, 70200 Ostrava - Přívoz,           

IČ: 03849228 

ve dnech od 25.5.2017 do 27.5.2017 

  

 
RM_M 15 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 8 k nájemní 
smlouvě č. 8/014/1946/08 pro městský obvod Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 06375/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/13, 700 30 

Ostrava - Hrabůvka 

předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 8 k “Nájemní smlouvě” ev.č. 8/014/1946/08 ze dne 

19. 12. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 7 na nebytový prostor o výměře 1 392,36 m2 za účelem 

jeho užívání jako školské zařízení a dále prostor o výměře 19,36 m2 za účelem jeho užívání 

jako senátorská kancelář v budově č. p. 1455 - stavba občanského vybavení umístěné na 

pozemku p. č. st. 1303 - zast. plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava (ul. Mjr. 

Nováka)  svěřené tomuto městskému obvodu 

se společností 

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o. 

se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 

IČO: 253 80 401 

kterým se změní doba nájmu z doby neurčité s 3 měsíční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou 

se 6 měsíční výpovědní lhůtou  

a to v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 2 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
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RM_M 16 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce s Trojhalí 
Karolina 
  
Usnesení číslo: 06376/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, a to: 

- parc.č . 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda, a to části A o výměře 98 m2, části B o výměře 

20 m2, části C o výměře 50 m2 a části D o výměře 36 m2 

- parc. č. 3457/3 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 22 m2 

- parc.č . 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 22 m2, části B   

o výměře 20 m2, části C o výměře 50 m2 a části D o výměře 28 m2 

s TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem k Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 720 89 237 

za účelem pořádání jednodenního rodinného festivalu KOMPOT dne 21. 5. 2017 

za nájemné ve výši 50 Kč/m2/den + DPH v zákonné výši, tj. 17 300 Kč za celou dobu nájmu + 

DPH v zákonné výši 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku 

parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1803 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, 

s TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem k Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 720 89 237 

za účelem pořádání jednodenního rodinného festivalu KOMPOT dne 21. 5. 2017 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlas s estetizací ul. Těšínská v Ostravě - Radvanicích 
  
Usnesení číslo: 06377/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vydáním souhlasu k provedení estetizace ulice Těšínská v Ostravě - Radvanicích, spočívají 

ve výsadbě trvalkových záhonů na pozemcích v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a to              

v pozemcích: 

- parc. č. 3265/10, 

- parc. č. 3265/11, 

- parc. č. 3265/12, 

pro žadatele městský obvod Radvanice a Bartovice 

dle situačního výkresu širších vztahů, rozložení záhonů, který je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 

za podmínky, že navrhovanou estetizací nedojde k narušení rozhledových poměrů na 

cyklistickém přejezdu trasy “O” přes ulici Těšínskou (v místě pod parkovištěm u ZŠ 

Vrchlického) a nebudou narušeny rozhledové poměry na cyklistickém přejezdu trasy “O” přes 

ulici Těšínskou (v místě pod parkovištěm u ZŠ Vrchlického). Dále je nutno respektovat 

stávající cyklistickou stezku na trase “O” v tělese bývalé tramvajové trati, dále cyklistický pruh 

na ulici Těšínské, mezi ulicí Vrchlického a kruhovým objezdem s ulicí Fryštáckou a stávající 

cyklistickou trasu “J”, vedenou ve vozovce v trase Těšínská – Dalimilova 

  

 
RM_M 18 
Návrh na vyřazení movitých věcí z výpůjčky HZS MSK Návrh na prodej 
movité věci obci Zborov a na uzavření kupní smlouvy Návrh na prodej 
movité věci obci Brníčko a na uzavření kupní smlouvy Návrh na prodej 
movitých věcí formou aukce 
  
Usnesení číslo: 06378/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

a) speciální požární automobil AVIA A 31 K, RZV OVA 95-48, VIN 83-03436/83, rok výroby 

1983, pořizovací hodnota 1.470.320,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67786 

b)  speciální požární automobil AVIA A 30.DV9 12, RZV OVA 47-85, VIN 79-02121/79, rok 

výroby 1979, pořizovací hodnota 1.469.085,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67782 

c) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 50-71, VIN 
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TNAA31KJ012706/88, rok výroby 1988, pořizovací hodnota 1.493.465,- Kč, zůstatková 

hodnota 1,- Kč, i. č. 67769 

d) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 62-44, VIN 

TNAA31KJ004366/89, rok výroby 1989, pořizovací hodnota 1.582.547,- Kč, zůstatková 

hodnota 1,- Kč, i. č. 67772 

e) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 43-24, 

VIN TNAA31KJ002189/88, rok výroby 1988, pořizovací hodnota 1.488.978,- Kč, zůstatková 

hodnota 1,- Kč, i. č. 67789 

f) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 73-48, VIN 

TNAA31KL008528/90, rok výroby 1990, pořizovací hodnota 1.475.822,- Kč, zůstatková 

hodnota 1,- Kč, i. č. 67779 

g) speciální požární automobil AVIA A 30 DV6 12, RZV OVA 47-84, VIN 79-02090/79, rok 

výroby 1979, pořizovací hodnota 1.470.020,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67781 

h) speciální požární automobil AVIA A 31K DA 12, RZV OVB 62-09, VIN 83-06446/83, rok 

výroby 1983, pořizovací hodnota 1.470.102,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67783 

i) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 74-73, VIN 

TNAA31KL009237/90, rok výroby 1990, pořizovací hodnota 1.476.829,- Kč, zůstatková 

hodnota 1,- Kč, i. č. 67777 

j) speciální požární automobil AVIA A 30.DV9 12, RZV OVA 80-36, VIN 81-04895/81, rok 

výroby 1981, pořizovací hodnota 1.473.001,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67784 

k) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 55-88, VIN 

TNAA31KK002334/89, rok výroby 1989, pořizovací hodnota 1.472.659,- Kč, zůstatková 

hodnota 1,- Kč, i. č. 67791 

l) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 63-30, VIN 

TNAA31KK014422/89, rok výroby 1989, pořizovací hodnota 1.470.030,- Kč, zůstatková 

hodnota 1,- Kč, i. č. 67773 

m) speciální požární automobil AVIA A 30 DV9 12, RZV OVA 42-25, VIN 77-06345/78, rok 

výroby 1978, pořizovací hodnota 1.403.690,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67780 

vypůjčených České republice - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem 

Výškovická 40, 700 30  Ostrava - Zábřeh,  IČO 70884561 Smlouvou o výpůjčce  ev. č. 

1654/2003/MJ  ze dne 31.12. 2003, ve znění dodatků č. 1 - 26  

  

2) rozhodla 

  
- o vyřazení použitých movitých věcí specifikovaných v bodě 1) tohoto usnesení ze Smlouvy 

o výpůjčce  ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 31. 12. 2003 
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- o prodeji použité movité věci specifikované v bodě 1 písm. l) tohoto usnesení obci Zborov, 

789 01 Zborov 28, IČO 0000853143 a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu za dohodnutou kupní cenu 52.000,- Kč 

- o prodeji použité movité věci specifikované v bodě 1 písm. m) tohoto usnesení obci Brníčko, 

789 75 Brníčko 120, IČO 00302422 a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu za dohodnutou kupní cenu 50.000,- Kč 

- o prodeji použitých movitých věcí specifikovaných v bodě 1 písm. a) - k) tohoto 

usnesení  formou aukce 

  

3) ukládá 

  
odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy 

zajistit úkony související s fyzickým převzetím použitých movitých věcí specifikovaných 

v bodě 1) tohoto usnesení od České republiky - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje vč. vyhotovení předávacích protokolů  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy, 

aby podepsal protokoly na převzetí použitých movitých věcí specifikovaných v bodě 1) tohoto 

usnesení od České republiky - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a na předání 

použitých movitých věcí dle 1 písm. l) tohoto usnesení obci Zborov  a bodu 1 písm. m) tohoto 

usnesení obci Brníčko  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
5) ukládá 

  
odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy, 

aby zajistil formou aukce prodej použitých movitých věcí specifikovaných v bodě 1 písm.             

a) - k)  tohoto usnesení a zrealizoval úkony s tím související 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
6) stanovuje 

  
vyvolávací ceny použitých movitých věcí uvedených v bodě 1) tohoto usnesení následovně: 
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a) speciální požární automobil AVIA A 31 K, RZV OVA 95-48, VIN 83-03436/83, ve výši 

ceny obvyklé 54.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 216155482 ze dne 19. 4. 2016 

b) speciální požární automobil AVIA A 30.DV9 12, RZV OVA 47-85, VIN 79-02121/79, ve 

výši ceny obvyklé 50.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 216155480 ze dne 19. 4. 2016 

c) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 50-71, VIN 

TNAA31KJ012706/88, ve výši ceny obvyklé 52.000,- Kč dle znaleckého posudku            

č. 216155487 ze dne 19. 4. 2016 

d) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 62-44, VIN 

TNAA31KJ004366/89, ve výši ceny obvyklé 52.000,- Kč dle znaleckého posudku            

č. 216155490 ze dne 19. 4. 2016 

e) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 43-24, 

VIN TNAA31KJ002189/88, ve výši ceny obvyklé 54.000,- Kč dle znaleckého posudku               

č. 216155486 ze dne 19. 4. 2016 

f) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 73-48, VIN 

TNAA31KL008528/90, ve výši ceny obvyklé 55.000,- Kč dle znaleckého posudku              

č. 216155492 ze dne 19. 4. 2016 

g) speciální požární automobil AVIA A 30 DV6 12, RZV OVA 47-84, VIN 79-02090/79, ve 

výši ceny obvyklé 52.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 216155479 ze dne 19. 4. 2016 

h) speciální požární automobil AVIA A 31K DA 12, RZV OVB 62-09, VIN 83-06446/83, ve 

výši ceny obvyklé 51.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 216155496 ze dne 19. 4. 2016 

i) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 74-73, VIN 

TNAA31KL009237/90, ve výši ceny obvyklé 50.000,- Kč dle znaleckého posudku                

č. 216155493 ze dne 19. 4. 2016 

j) speciální požární automobil AVIA A 30.DV9 12, RZV OVA 80-36, VIN 81-04895/81, ve 

výši ceny obvyklé 52.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 216155481 ze dne 19. 4. 2016 

k) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 55-88, VIN 

TNAA31KK002334/89, ve výši ceny obvyklé 52.000,- Kč dle znaleckého posudku                  

č. 216155489 ze dne 19. 4. 2016 

  

 
RM_M 25 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů a inženýrských sítí 
do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh na souhlas s trvalým odnětím 
pozemků ze zemědělského půdního fondu, v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro Ředitelství silnic a dálnic 
ČR 
  
Usnesení číslo: 06379/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro územní rozhodnutí 

s umístěním stavebních objektů a inženýrských sítí dle přílohy č. 3/1 - 3/6 do částí pozemků, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

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

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

- p. p. č. 1239/3 ostatní plocha, neplodná půda 

- p. p. č. 1274/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1276/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1290/1 orná půda 

- p. p. č. 1290/2 orná půda 

- p. p. č. 1302/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1302/20 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1302/21 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1302/22 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1302/23 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1302/24 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1302/25 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1302/26 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1467/10 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1468/10 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 802/2 orná půda 

- p. p. č. 802/41 orná půda 

- p. p. č. 802/56 orná půda 

- p. p. č. 802/70 orná půda 

- p. p. č. 802/72 orná půda 

- p. p. č. 802/74 orná půda 

- p. p. č. 802/77 orná půda 

- p. p. č. 802/78 orná půda 

- p. p. č. 813/15 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 813/18 ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 813/45 ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 813/46 ostatní plocha, jiná plocha 

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

- p. p. č. 822/47 ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 822/48 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 822/50 ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 822/53 ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 822/54 ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 822/55 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 822/56 ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 822/57 ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 822/73 ostatní plocha, jiná plocha 
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- p. p. č. 822/74 ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 822/81 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 822/82 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 822/83 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 822/84 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 855/8 ostatní plocha, manipulační plocha 

ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) 

-  č. 837/1 původní k. ú. Skotnice 

-  č. 1208 původní k. ú. Skotnice 

všechny  v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

parc. č. 1147/1 orná půda v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

pro: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 

IČO: 659 93 390 

v rámci stavby:  “I/58 Mošnov - obchvat” 

za podmínek uvedených ve stanoviscích: 

- koordinované závazné stanovisko č. j. 57213/2016/BoZu ze dne 19. 12. 2016, 

- Společnost pro využití Letiště Mošnov a.s. ze dne 5. 10. 2016 a ze dne 25. 1. 2017, 

- Statutární město Ostrava, odbor hospodářské správy č. j. SMO/438179/16/HS/Sta ze dne            

6. 12. 2016, 

- Statutární město Ostrava, odbor strategického rozvoje č. j. SMO/019244/17/OSR/Ond ze dne 

3. 5. 2017 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zn. 9773/V021785/2016/PO  ze dne           

27. 10. 2016, 

- Letiště Ostrava, a.s., zn. 44/2016 ze dne 16. 12. 2016, 

- Obecní úřad Mošnov, zn. MOŠ-1150/2016-Bo ze dne 15. 11. 2016, 

- GasNet, s.r.o., zn. 5001417571 ze dne 29. 12. 2016, 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zn. 826/16dm ze dne 20. 10. 2016, 

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., II/210/30444/11/2016 ze dne 14. 12. 2016, 

- Ministerstva průmyslu a obchodu, č. j. MPO/20665/17/61700 ze dne 28. 3. 2017 

  

2) souhlasí 

  
s trvalým vynětím pozemků  v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, 

obec Sedlnice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, ze zemědělského půdního fondu              

v souladu s ust. § 9 odst. 5 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, v platném znění, a to: 

- p. p. č.  802/2 - orná půda, a to části o výměře 2 006 m2 

- p. p. č.  802/41 - orná půda, a to části o výměře 1 438 m2 
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- p. p. č.  802/56 - orná půda, a to části o výměře 8 391 m2 

- p. p. č.  802/70 - orná půda, a to části o výměře 2 732 m2 

- p. p. č.  802/72 - orná půda, a to části o výměře 1 478 m2 

- p. p. č.  802/74 - orná půda, a to části o výměře 456 m2 

- p. p. č.  802/77 - orná půda, a to části o výměře 1 003 m2 

- p. p. č.  802/78 - orná půda, a to části o výměře 266 m2 

- p. p. č.  1290/1 - orná půda, a to části o výměře 18 992 m2 

- p. p. č.  1290/2 - orná půda, a to části o výměře 18 m2 

ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK) 

- č. 837/1, a to části o výměře 121 m2 - původní k. ú. Skotnice   

všechny v  k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

- parc. č. 1147/1 - orná půda, a to části o výměře 115 m2  v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

pro: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 

IČO: 659 93 390 

v rámci stavby: “I/58 Mošnov - obchvat” 

dle zákresu v situačních snímcích, které jsou přílohou č. 1/16 - 1/18  předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 32 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci a návrh odejmout 
nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, vše k.ú. 
Staré Hamry 2, obec Ostravice 
  
Usnesení číslo: 06380/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 1679/ZM1418/26 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

a to pozemky: 

- p.č.st. 3167, jehož součástí je stavba: Ostravice, č.e. 662, rod. rekr. 

- p.p.č. 983/1 

- p.p.č. 983/10 
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2) souhlasí 

  
s návrhem odejmout nemovité věci v k.ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice  ze svěření 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to pozemky: 

- p.č.st. 3167, jehož součástí je stavba: Ostravice, č.e. 662, rod. rekr. 

- p.p.č. 983/1 

- p.p.č. 983/10 

za podmínky, že k odejmutí nemovitých věcí ze svěření městskému obvodu vydá zastupitelstvo 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz kladné stanovisko 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

požádat zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o stanovisko k odejmutí 

nemovitostí uvedených v bodu 2) návrhu usnesení ze svěření tomuto městskému obvodu 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
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” 
  
Usnesení číslo: 06381/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 1645/ZM1418/26 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením „Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy             
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o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy“, 

mezi 

statutárním městem Ostrava 

a 

společností RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., IČ: 27844960, se sídlem: Výstavní 1928/9, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

a 

společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČ: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, 

Medlánky, 612 00 Brno 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s přijetím bankovních záruk: 

a) bankovní záruky vystavené společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem: 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, spisová značka: B 1171 vedená u Městského soudu 

v Praze, až do výše 15.000.000,- Kč a 

b) bankovní záruky vystavené společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem: 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, spisová značka: B 1171 vedená u Městského soudu 

v Praze, až do výše 37.780.000,- Kč, 

za podmínky, že takovéto bankovní záruky budou řádně učiněny vůči statutárnímu městu 

Ostrava a svým obsahem budou zcela odpovídat ujednání dle smlouvy uvedené v bodě 1) 

tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

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

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

  

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

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 3 
Návrh na uzavření smluv o věcných právech k pozemkům v souvislosti 
se stavbami uvedenými v kapitálovém rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06382/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” 
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mezi pronajímatelem Českou republikou - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,             

130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774 

a nájemcem 

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

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

parc. č. 1627/1 v kat. ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II.etapa” mezi vlastníky XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX 

XXXXXXX XXXXXXX 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 parc. č. 359/4 v kat. ú.  Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodla 

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

stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II.etapa” mezi 

vlastníkem XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX 

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 částech 

pozemků parc. č. 1231/3, parc. č. 1235/2 a parc. č. 1233/1 v kat. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníkem XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX 
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a budoucím oprávněným 

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

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba veřejného osvětlení na části 

pozemku parc. č. 2863/7, v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého 

materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Proskovice, propojení 

stávající kanalizace na sběrač D XIII” mezi vlastníkem XXX XXXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

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

pozemku parc. č. 728 v kat. ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého 

materiálu 

  

6) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Proskovice, propojení 

stávající kanalizace na sběrač D XIII” mezi vlastníky XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 

XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

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

pozemku parc. č. 726 v kat. ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na úplatné převzetí projektové dokumentace ke stavbě 
“Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice” od města Bohumín 
  
Usnesení číslo: 06383/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
návrh na bezúplatné převzetí práv a povinností z územního rozhodnutí a úplatné převzetí 
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projektové dokumentace za pořizovací cenu 236 010,- Kč na stavbu „Cyklistická trasa E 

Hrušov – Vrbice“ od předávajícího města Bohumín 

  

2) rozhodla 

  
na straně nabyvatele o uzavření Smlouvy o převzetí práv a povinností ze správních rozhodnutí 

a Smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení licence za cenu 236.010,- Kč mezi 

městem Bohumín a statutárním městem Ostrava ke stavbě “Cyklistická trasa E Hrušov - 

Vrbice”  dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu a o pokračování v přípravě a následné 

realizaci stavby 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření smluv  
o dílo v souvislosti s akcemi ORG 8006 Energeticky úsporné akce na 
objektech města a ORG 6051 Domovy pro seniory ochrana proti přepětí 
  
Usnesení číslo: 06384/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro provádění stavby ORG 8006 městský obvod Pustkovec – rekonstrukce zdroje 

tepla pro objekt městského úřadu se společností TERMIA K+Š s.r.o, 28.října 168, 709 00 

Ostrava, IČO: 47985852, za cenu nejvýše přípustnou 66.000,- Kč bez DPH dle přílohy           

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby  ORG 

6051 Domovy pro seniory ochrana proti přepětí - instalace přepěťových ochran Domova 

Sluníčko na Syllabově ul. v Ostravě Vítkovicích se společností REPOS TECHNIK s.r.o., 

Ruská 398/43, 703 00 Ostrava, IČO: 25882716, za cenu nejvýše přípustnou 236.804,- Kč bez 

DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Přestupní uzel Hulváky - tram. zastávky a křižovatka 
28. října x Železárenská x S. Tůmy (PD+AD+IČ)”, poř. č. 252/2016 
  
Usnesení číslo: 06385/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 05868/RM1418/85 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy 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, na vypracování projektových 

dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, projektových dokumentací pro vydání 

stavebního povolení, projektových dokumentací pro provádění stavby a plánů bezpečnosti           

a ochrany zdraví při práci na staveništích (dále jen “BOZP”), včetně výkonu inženýrské 

činnosti, autorského dozoru a zajištění funkce koordinátora BOZP, to vše pro každou stavbu 

zvlášť “Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky” a “Rekonstrukce křiž. 

ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě”, v k.ú. Mariánské 

Hory a k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod 

poř. č. 2: 

Společnost “Projekt 2010-SHB a.s. - PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY” 

Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 48391531 

SHB, akciová společnost 

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 

IČO: 25324365 

za cenu nejvýše přípustnou 6.480.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Demolice objektu - Mošnov parc. č. 459”, poř.             
č. 74/2017 
  
Usnesení číslo: 06386/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

nazvané “Demolice objektu na pozemku č. 459, v katastrálním území Mošnov”, v k. ú. 

Mošnov, okr. Nový Jičín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

JIRTOMEX EKO s.r.o. 

se sídlem: Místecká 1120/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
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IČO: 25867202 

za cenu nejvýše přípustnou 1.653.061,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 4 
Jmenování odborné poroty soutěže o titul Ostravský dům roku 2016 
  
Usnesení číslo: 06387/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 06016/RM1418/87 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu se Statutem soutěže o titul Ostravský dům roku 2016 jmenovat odbornou porotu ve 

složení dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh smlouvy na poskytování služeb souvisejících se zpracováním 
analýzy pro tvorbu střednědobé strategie ICT Statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06388/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na poskytování služeb 

souvisejících se zpracováním analýzy pro tvorbu střednědobé strategie ICT Statutárního města 

Ostravy se společností ALTAIR SOFTWARE s.r.o., se sídlem: Havelkova 90/6, 779 00 

Olomouc, IČO: 28350511 za cenu nejvýše přípustnou 98.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Úpravy rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 06389/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 1 050 tis.Kč  

na zpracování projektových dokumentací včetně inženýrských činností na akci “Regenerace 

sídliště Kamenec” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na pol. 4116, ORJ 120, org. 85000000, ÚZ 103533063 o 1 006 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 103133063 o 119 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 321 tis.Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 135, § 3299, org. 85000000, ÚZ 103133063, pol. 5011 o 64 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 16 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 6 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5021 o 33 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103103639, pol. 5011 o 32 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 9 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 3 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5021 o 17 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 103533063, pol. 5011 o 543 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 136 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 49 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5021 o 278 tis.Kč  

(C.2.) na ORJ 221, § 3719, pol. 5139, org. 88000000, ÚZ 3639 o 1 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 90002 o 4 tis.Kč 

                                            pol. 5169, org. 88000000, ÚZ 3639 o 15 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 90002 o 60 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 95, org. 8148 o 1 902 tis.Kč (C.1.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 321 tis.Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 603 o 1 050 tis.Kč (C.3.) 

                                                    ÚZ 7608, org. 502 o 343 tis.Kč (C.4.) 

                                                                    org. 503 o 64 tis.Kč (C.4.) 

                                                                    org. 507 o 319 tis.Kč (C.4.) 
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s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 300, org. 85000000 o 61 tis.Kč (A.1.) 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 80 tis.Kč (C.2.) 

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7608 o 726 tis.Kč (C.4.)  

- kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 95, org. 3109 o 1 902 tis.Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909 o 290 tis.Kč 

                                            pol. 6909, org. 8064 o 760 tis.Kč 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.3., A.4., C.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013 o 1 569 tis.Kč 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 199 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013 o 1 569 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 199 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody-příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 502 o 343 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 343 tis.Kč 

městský obvod Ostrava-Jih (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 967 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 967 tis.Kč 

městský obvod Poruba (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 578 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 578 tis.Kč 

městský obvod Petřkovice (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 495 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 495 tis.Kč 

městský obvod Hrabová (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 516 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 516 tis.Kč 

městský obvod Slezská Ostrava (C.3., C.4.) 
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- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 1 050 tis.Kč 

                                   ÚZ 7608, org. 503 o 64 tis.Kč  

- zvýší kapitálové výdaje na akci 2633 - regenerace sídliště Kamenec 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 050 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 64 tis.Kč 

městský obvod Vítkovice (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 507 o 319 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 319 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 

  
 

RM_M 5 
Účetní uzávěrka zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA 
BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 
  
Usnesení číslo: 06390/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
účetní uzávěrku zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 

DOPRAVA!!! dle předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh změny organizační struktury odboru investic a návrhy na úpravu 
funkčních míst některých odborů Magistrátu města Ostravy s účinností 
od 1.6.2017 
  
Usnesení číslo: 06391/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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novou organizační strukturu odboru investic dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zvýšení počtu funkčních míst odboru investic z 27 na 30 s účinností od 1.6.2017 

  

3) schvaluje 

  
zvýšení počtu funkčních míst odboru dopravně správních činností ze 126 na 140  s účinností 

od 1.6.2017 

  

4) rozhodla 

  
a) o snížení počtu funkčních míst odboru živnostenský úřad z 44 na 42 s účinností od 1.6.2017 

b) o zvýšení počtu funkčních míst odboru kanceláře primátora z 32 na 33 s účinností od 

1.6.2017 

c) o zvýšení počtu funkčních míst odboru platového a personálního z 18 na 21 s účinností od 

1.6.2017 

  

5) stanovuje 

  
s účinností od 1.6.2017 celkový počet funkčních míst pro zaměstnance statutárního města 

Ostravy v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Ostravy na 976 

  

 
RM_M 23 
Smlouva o předávání dat 
  
Usnesení číslo: 06392/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o předávání dat zabezpečenou elektronickou komunikací mezi statutárním 

městem Ostrava a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 

 

2) pověřuje 
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a) tajemníka magistrátu  

b) ředitele městské policie 

k podpisu žádostí o zřízení zabezpečené elektronické komunikace pro  jednotlivé zaměstnance, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem           
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06393/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání 

Magistrátu  města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou 

likvidaci, svěřením a prodejem 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 

2/2007  pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

3) rozhodla 

  
a) označit telefon mobilní  NOKIA LUMIA 640 DualSIM CZ, černý, 

IMEI: 357779064727686,  inventární   číslo 151720/MMO, jakožto majetek svěřený ÚMob 

Radvanice a Bartovice   

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu “Protokolu o předání a převzetí movitého majetku” na ÚMOb Radvanice a Bartovice 
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dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.05.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 2 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06394/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s podáním žádostí o 

povolení kácení dřevin, a to: 

a)  1 ks lípa o obvodu kmene 210 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 2863/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

b)  1 ks akát dvojkmen o obvodech kmenů 100 + 110 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 214/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, 

aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil vyhotovení žádostí o zahájení řízení           

o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním orgánem dle bodů 1a) až 

1b) tohoto usnesení   

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 12.05.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí a sdělení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 12.05.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 
 



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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Zpracování nezávislého znaleckého posudku zaměřeného na odborné 
zhodnocení nutnosti realizace ekokontejmentu v případě 
dekontaminace nesaturované zóny laguny Ostramo termickou desorpcí 
  
Usnesení číslo: 06395/RM1418/93 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
doporučení komise životního prostředí rady města, s ohledem na vývoj situace k problematice 

dokončení sanace lagun Ostramo, zpracovat nezávislý znalecký posudek zaměřený na odborné 

zhodnocení nutnosti realizace ekokontejmentu v případě dekontaminace nesaturované zóny 

laguny Ostramo termickou desorpcí k doplnění posudku č. 197/16 “Expertní posouzení           

a srovnání environmentálních vlivů a dlouhodobé environmentální bezpečnosti dvou 

základních konceptů sanace zemin lagun Ostramo” dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
odboru ochrany životního prostředí 

přípravu veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování znaleckého posudku dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

  
 
 


