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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 30.05.2017  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

06483/RM1418/95 RM_M 0 Schválení programu 95. schůze rady města konané 
dne 30.05.2017 

35 

06484/RM1418/95 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

45 

06508/RM1418/95 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

06486/RM1418/95 RM_M 3 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného 
času Korunka, p.o., do SRN (Bad Liebenzell) 
ve dnech 11.-14.05.2017 

42 

06487/RM1418/95 RM_M 29 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy 
o financování z Fondu mikroprojektů 
v Euroregionu Silesia v rámci OP přeshraniční 
spolupráce Česká republika - Polská republika 
2014 - 2020 pro projekt „Tanec bez hranic” 

50 

06488/RM1418/95 RM_M 30 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy 
o financování z Fondu mikroprojektů 
v Euroregionu Silesia v rámci OP přeshraniční 
spolupráce Česká republika - Polská republika 
2014 - 2020 pro projekt „3, 2, 1 Start!” 

50 

06489/RM1418/95 RM_M 51 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční 
dotace v dotačním programu Podpora terénní 
práce na rok 2017 pro projekt „Terénní práce 
2017” 

50 

06490/RM1418/95 RM_M 32 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc duben 2017 

25 

06491/RM1418/95 RM_M 40 Nadační příspěvky 28 
06492/RM1418/95 RM_M 33 Ukončení procesu hodnocení vlivů koncepce 

na životní prostředí - Strategický plán rozvoje 
města Ostravy na léta 2017-2023 

38 

06493/RM1418/95 RM_M 34 ITI ostravské aglomerace - výzva nositele ITI 
k předkládání projektových záměrů 

38 

06494/RM1418/95 RM_M 35 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění služeb 
pro projekty „Transformace Domova na Liščině II 
a Transformace Domova Barevný svět II” 

38 

06495/RM1418/95 RM_M 38 Podání žádosti o podporu z Operačního programu 
Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt 
„Energetické úspory v areálu MNO – část I” 

38 

06496/RM1418/95 RM_M 39 Návrh na uzavření Dohod o naplnění podmínek 
žádosti na odstranění ekologických škod 
na realizaci stavby „Oprava kanalizace ulice 
Mitušova” a stavby „Oprava kanalizace ulice 
Heritesova” 

38 

06497/RM1418/95 RM_M 44 Návrh dohody o ukončení výkonu pěstounské 
péče v zařízení pro výkon pěstounské péče 

86 
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06498/RM1418/95 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Prevence ohrožení rodiny 
ve městě Ostrava - aktivizační kurzy”, 
poř. č. 170/2016 

86 

06499/RM1418/95 RM_M 7 Návrh na poskytnutí účelového příspěvku 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., 
na částečné krytí nákladů na projekt „Pamětní 
deska Šecovi“ 

42 

06500/RM1418/95 RM_M 46 Žádost Divadla loutek Ostrava, p.o., o navýšení 
schváleného neinvestičního účelového příspěvku 
v oblasti kultury 

87 

06501/RM1418/95 RM_M 1 Kamerový systém školských příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava - 
navýšení příspěvku na provoz 

91 

06502/RM1418/95 RM_M 24 Ocenění žákovských osobností a žákovských 
kolektivů u příležitosti Dne dětí 2017 

91 

06503/RM1418/95 RM_M 42 Žádost Střední průmyslové školy 
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 
o změnu účelu použití poskytnuté účelové dotace 
na realizaci projektu „GAME4INDUSTRY 
TALENT” 

91 

06504/RM1418/95 RM_M 43 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 
Vysoké škole báňské Technické univerzitě 
Ostrava a Ostravské univerzitě na významnou akci 
města „Ostravská Noc vědců 2017” 

91 

06505/RM1418/95 RM_M 47 Schválení uzavření partnerské smlouvy v rámci 
projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 
ve městě Ostrava II 

91 

06506/RM1418/95 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů valné hromady 
obchodní společnosti Ostrava 2018, s.r.o. 

90 

06507/RM1418/95 RM_M 5 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 
Třebovice 

08 

06508/RM1418/95 RM_M 13 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky 
ve vlastnictví SMO za účelem provedení 
atmogeochemického průzkumu a případného 
měření dynamiky výstupů důlních plynů 
na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

08 

06509/RM1418/95 RM_M 14 Návrh na uzavření dodatku č. 1 a č. 2 
ke smlouvám o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 
a.s. 

08 

06510/RM1418/95 RM_M 15 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava, pro fyzickou osobu 

08 
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06511/RM1418/95 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene s OVANET a.s., Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 

08 

06512/RM1418/95 RM_M 17 Návrh na úplatný převod pozemku v rámci 
„Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova” 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

06513/RM1418/95 RM_M 18 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr 
města směnit nemovité věci v k. ú. Proskovice, 
obec Ostrava 

08 

06514/RM1418/95 RM_M 19 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na záměr města 
darovat část nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ, 
vše obec Ostrava 

08 

06515/RM1418/95 RM_M 20 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh 
prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 
obec Ostrava 

08 

06516/RM1418/95 RM_M 21 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Třebovice ve Slezsku, v k. ú. Stará Plesná 
a v k. ú. Proskovice, vše obec Ostrava, a prodat 
nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

08 

06517/RM1418/95 RM_M 22 Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava a návrh neprodat 
pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

08 

06518/RM1418/95 RM_M 23 Návrh nezrušit část usnesení ZM týkajícího 
se účelu užívání svěřených nemovitých věcí, 
návrh na záměr města neprodat nemovité věci, 
vše v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Koksární) 

08 

06519/RM1418/95 RM_M 26 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 

06520/RM1418/95 RM_M 27 Návrh koupit části nemovitých věcí v k. ú. Nová 
Bělá, obec Ostrava 

08 

06521/RM1418/95 RM_M 28 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice 
u Ostravy, obec Ostrava 

08 

06522/RM1418/95 RM_M 36 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh 
na záměr města vypůjčit částí pozemku 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

06523/RM1418/95 RM_M 37 Návrh na svěření pozemků městskému obvodu 
Slezská Ostrava, městskému obvodu Stará Plesná 
a městskému obvodu Ostrava-Jih a nesvěření 
pozemku městskému obvodu Ostrava-Jih 

08 
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06524/RM1418/95 RM_M 52 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvám o právu 
provést stavbu a na uzavření dodatku ke smlouvě 
o výpůjčce vše na nemovitosti v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

06525/RM1418/95 RM_M 53 Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

06526/RM1418/95 RM_M 41 Uplatnění smluvní pokuty, svěření pravomoci 05 
06527/RM1418/95 RM_M 50 Návrh na výpověď smlouvy o dílo 

ev. č.1479/2016/OI/VZKU ze dne 10.06.2016 
na „Rekonstrukci a modernizaci Domu kultury 
Poklad” 

05 

06528/RM1418/95 RM_M 8 Návrh na uzavření „Smlouvy o podmínkách 
realizace úprav drážního zařízení SŽDC” 
v souvislosti se stavbou „Tramvajové mosty 
ul. Plzeňská, mosty 5-022,5-023 

05 

06529/RM1418/95 RM_M 9 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebnosti” 
v souvislosti se stavbami zahrnutými 
do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

05 

06530/RM1418/95 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Komunikace U Cementárny” 
poř. č. 068/2017 

05 

06531/RM1418/95 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Nasvětlení přechodu pro chodce 
ul. Koblovská”, poř. č. 82/2017 

05 

06532/RM1418/95 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Parkoviště u tramvajové 
smyčky Hlučínská (PD+IČ+BOZP+AD)”, 
poř. č. 67/2017 

05 

06533/RM1418/95 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast 
Srbská, Jičínská”, poř. č. 84/2017 

05 

06534/RM1418/95 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu 
Bauhaus Ostrava”, poř. č. 090/2017 

05 

06535/RM1418/95 RM_M 55 Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům 
roku 2016 

89 

06536/RM1418/95 RM_M 10 Souhlas se změnou na nemovitých věcech, 
které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení 
stavby v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové 
organizaci 

80 

06537/RM1418/95 RM_M 11 Použití finančních prostředků z Fondu životního 
prostředí na nákup elektromobilů pro městské 
obvody Hrabová, Slezská Ostrava a Radvanice 
a Bartovice 

80 

06538/RM1418/95 RM_M 12 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací 
z Fondu životního prostředí města Ostravy 
na organizaci aktivit v rámci doprovodného 
programu konference Světové zdravotnické 
organizace, zajištění cen do soutěže kroužků 
Mladých Zahrádkářů a na ošetření památného 
stromu 

80 
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06539/RM1418/95 RM_M 6 Návrh na uzavření smluv mezi statutárním 
městem Ostrava a těmito správci inženýrských sítí 
ve vztahu ke GISMO: Veolia Energie ČR, a.s., 
28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO: 4519 3410; Ostravské 
komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 
709 00 Ostrava, IČO: 2539 6544 a Dopravní 
podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO:6197 4757 

83 

06540/RM1418/95 RM_M 4 Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava 
za první čtvrtletí roku 2017 

07 

06541/RM1418/95 RM_M 48 Úprava rozpočtu r. 2017 07 
06542/RM1418/95 RM_M 49 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Správě silnic Moravskoslezského kraje 
na nadlimitní čištění komunikací v jejich správě 

09 

06543/RM1418/95 RM_VZ 9 Zadání zpracování investičního záměru 
„Cyklistické trasy J a V Ostrava, úsek Radvanice - 
Michálkovice” 

09 

06544/RM1418/95 RM_VZ 1 Provedení osazení plastiky „Sedící” 
akademického sochaře J. Myszaka podle návrhu 
Ing. arch. Václava Filandra, včetně zhotovení 
podstavce, terénních úprav a výsadby květin 
kolem podstavce v areálu domova Sluníčko p.o. 

84 

06545/RM1418/95 RM_VZ 4 Nákup vlajek městských obvodů- venkovních 84 
06546/RM1418/95 RM_M 2 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 
06547/RM1418/95 RM_M 45 Návrh městského obvodu Slezská Ostrava 

na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu 

21 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materi ál 
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 54 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, 
do Polska (Siedlce) ve dnech 1. - 2. 6. 2017 

01 

 RM_M 31 Příprava projektu a podání žádosti o poskytnutí 
dotace z Operačního programu Zaměstnanost 
pro Projekt „Zvýšení odborných kompetencí 
k lepší profesionalitě a efektivitě“ 

50 

 RM_M 25 Schválení přípravy projektu: Revitalizace 
Pustkoveckého údolí 

38 
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RM_M 0 
Schválení programu 95. sch ůze rady m ěsta konané dne 30.05.2017 
  
Usnesení číslo: 06483/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 95. schůze rady města konané dne 30.05.2017 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti D ům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06484/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 
2556/124, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 471 51 595, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2016 a vyhodnocení motivačního systému 
odměňování členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
3) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., za rok 2016 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., 
za rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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5) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., za rok 2016, 
jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
6) projednala 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., za rok 2016 dle varianty 
navržené odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí uvedenou v důvodové zprávě 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 2 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spol ečnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 06485/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, 
PSČ 702 00, IČ 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2017 a parametrů motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. schválit podnikatelský plán na rok 2017 obchodní společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) souhlasí 
  

s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. pro rok 2017  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s.  schválit dodatky ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené 
mezi společností EKOVA ELECTRIC a.s.  a členy představenstva společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. dle příloh č. 2, 3, 4 předloženého materiálu 

  
5) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2016 a vyhodnocení 
účinnosti motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti
EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. schválit doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu 
společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. schválit auditovanou účetní závěrku společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
8) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s schválit zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
9) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. schválit výroční zprávu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 
za rok 2016, ke které je připojena zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a vztazích mezi propojenými osobami, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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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10) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. schválit návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. za rok 2016 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky 
Střediska volného času Korunka, p.o., do SRN (Bad Liebenzell) 
ve dnech 11.-14.05.2017 
  
Usnesení číslo: 06486/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 06158/RM1418/90 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky  Střediska volného času 
Korunka, p.o., do SRN (Bad Liebenzell) ve dnech 11.-14.05.2017  

  
 

RM_M 29 
Posouzení a vyjád ření k návrhu Smlouvy o financování 
z Fondu mikroprojekt ů v Euroregionu Silesia v rámci OP p řeshrani ční 
spolupráce Česká republika - Polská republika 2014 - 2020 pro projekt
„Tanec bez hranic” 
  
Usnesení číslo: 06487/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04041/RM1418/61 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy č. ERS-CZ/2016/651 o financování mikroprojektu typu B/C s názvem 
„Tanec bez hranic” (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000651) realizovaného v rámci 
„Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A 
Česká republika-Polsko, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Euroregionem Silesia 
- CZ, Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01, IČ 68941773, ve znění přílohy č. 1 předloženého 
materiálu  

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 28.02.2018
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 30 
Posouzení a vyjád ření k návrhu Smlouvy o financování z Fondu 
mikroprojekt ů v Euroregionu Silesia v rámci OP p řeshrani ční 
spolupráce Česká republika - Polská republika 2014 - 2020 pro projekt 
„3, 2, 1 Start!” 
  
Usnesení číslo: 06488/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04042/RM1418/61 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy č. ERS-CZ/2016/583 o financování mikroprojektu typu B/C s názvem 
„3, 2, 1 Start!” (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000583) realizovaného v rámci „Fondu 
mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A 
Česká republika-Polsko, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Euroregionem Silesia 
- CZ, Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01, IČ 68941773, ve znění přílohy č. 1 předloženého 
materiálu  

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.08.2017
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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RM_M 51 
Schvá lení Rozhodnutí o poskytnutí neinvesti ční dotace v dota čním 
programu Podpora terénní práce na rok 2017 pro proj ekt „ Terénní práce 
2017” 
  
Usnesení číslo: 06489/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z programu „Podpora terénní práce na rok 2017” dle podmínek poskytovatele 
neinvestiční dotace - Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 na projekt 
„Terénní práce 2017” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 15.02.2018
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 32 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc duben 2017 
  
Usnesení číslo: 06490/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

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

  
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 40 
Nadační příspěvky 
  
Usnesení číslo: 06491/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

své usnesení č. 8302/102 ze dne 21.07.2009 

  
2) rozhodla 
  

že příspěvkové organizace zřízené rozhodnutím zastupitelstva zdejšího města mohou do svého 
vlastnictví nabýt majetek formou nadačních příspěvků za předpokladu, že půjde o majetek 
potřebný k výkonu jejich činnosti, pro kterou byly zřízeny, jestliže s nabytím takovéhoto 
majetku do vlastnictví takové příspěvkové organizace touto formou vysloví na její žádost 
předchozí souhlas zřizovatel těchto příspěvkových organizací statutárního města Ostrava 

  
 

RM_M 33 
Ukončení procesu hodnocení vliv ů koncepce na životní prost ředí -
Strategický plán rozvoje m ěsta Ostravy na léta 2017-2023 
  
Usnesení číslo: 06492/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 1494/ZM1418/23 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu v návaznosti na ukončení procesu hodnocení vlivů koncepce na životní 
prostředí se zohledněním podmínek a doporučení dle stanoviska Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 34 
ITI ostravské aglomerace - výzva nositele ITI k p ředkládání 
projektových zám ěrů 
  
Usnesení číslo: 06493/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text výzvy pro vyhlášení 9. výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření 
3.1.2 ITI ostravské aglomerace „Výstavba a modernizace drážní infrastruktury městské 
a příměstské dopravy” ve vazbě na výzvu č. 20 Řídícího orgánu OPD „SC 1.4 - Ostravská 
aglomerace”,  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
vyhlásit 9. výzvu k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.2 ITI ostravské 
aglomerace „Výstavba a modernizace drážní infrastruktury městské a příměstské dopravy” 
ve vazbě na výzvu č. 20 Řídícího orgánu OPD „SC 1.4 - Ostravská 
aglomerace”,  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.05.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 35 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouv ě na zajišt ění služeb pro projekty 
„ Transformace Domova na Liš čině II a Transformace Domova Barevný 
svět II” 
  
Usnesení číslo: 06494/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03425/RM1418/51 
k usnesení č. 01402/RM1418/23 
k usnesení č. 04718/RM1418/68 
k usnesení č. 05774/RM1418/84 
k usnesení č. 06256/RM1418/91 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění služeb č. 1329/2017/OSR „Zpracování 
dokumentů k žádosti o dotaci pro výzvu č. 49 IROP” ze dne 05.05.2017  s poskytovatelem: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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ProFaktum, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 28568087 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 38 
Podání žádosti o podporu z Opera čního programu Životní prost ředí 
2014 -2020 pro projekt „Energetické úspory v areálu  MNO – část I” 
  
Usnesení číslo: 06495/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 06035/RM1418/88 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o podporu pro projekt „Energetické úspory v areálu MNO - I. část” v rámci 
Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
zajistit předložení žádosti o podporu a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami 70. výzvy v rámci Operačního programu Životního 
prostředí, prioritní osa 5 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.09.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové 
výši 46 493 tis. Kč 

− v roce 2017: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 100 tis. Kč 

− v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 46 393 tis. Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 30 703 tis. Kč 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu 
zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace 
nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.12.2017
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 39 
Návrh na uzav ření Dohod o napln ění podmínek žádosti na odstran ění 
ekologických škod na realizaci stavby „ Oprava kanalizace ulice 
Mitušova” a stavby „Oprava kanalizace ulice Herites ova” 
  
Usnesení číslo: 06496/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohod o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod na realizaci 
stavby „Oprava kanalizace ulice Mitušova” v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, s předpokládanými 
náklady   4 684 515,42 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu   a stavby 
„Oprava kanalizace ulice Heritesova v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, s předpokládanými 
náklady 1 654 925,93 Kč bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, které jsou ve 100% 
hrazeny z Programu revitalizace Moravskoslezského kraje 

  
2) pověřuje 
  

náměstka primátora Ing. Břetislava Rigera 
k podpisu Dohod o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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RM_M 44 
Návrh dohody o ukon čení výkonu p ěstounské pé če v zařízení 
pro výkon p ěstounské pé če 
  
Usnesení číslo: 06497/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody s paní Ixxxxx Dxxxxxx, rok narození xxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o ukončení výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské 
péče, ul. Boleslavova 17/878, Ostrava-Mariánské Hory, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Prevence ohrožení rodiny ve m ěstě Ostrava -
aktiviza ční kurzy”, po ř. č. 170/2016 
  
Usnesení číslo: 06498/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 05716/RM1418/83 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

bod 2) svého usnesení č. 05716/RM1418/83 ze dne 14.02.2017, kterým rozhodla na základě 
zápisu o posouzení a hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na zajištění a realizaci aktivizačních kurzů v rámci projektu „Prevence 
ohrožení rodiny ve městě Ostrava”, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525, 
který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost 

  
2) rozhodla 
  

na základě zápisu o posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění 
a realizaci aktivizačních kurzů v rámci projektu „Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava”, 
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525, který je spolufinancován z Operačního programu 
Zaměstnanost, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu se společností: 

SocioFactor s.r.o. 
se sídlem: Daliborova 631/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 28586336 

za cenu nejvýše přípustnou 480.000,-- Kč bez DPH 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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RM_M 7 
Návrh na poskytnu tí účelového p říspěvku Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, p.o., na částečné krytí náklad ů na projekt 
„Pam ětní deska Šecovi“ 
  
Usnesení číslo: 06499/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového příspěvku ve výši 52.500,- Kč Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na částečné krytí nákladů na projekt „Pamětní 
deska Šecovi“ za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedeného v příloze č. 2 a v důvodové 
zprávě předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

− z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4234     o   3 tis. Kč 
investiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3311, pol. 6351, org. 4234                     o 50 tis. Kč 

− s n i ž u j í 
neinvestiční transfery na ORJ 160                 
na § 3319, pol. 5222                                      o 53 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

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

úpravu závazných ukazatelů 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci,  
− zvýšení neinvestičního příspěvku   o   3 tis. Kč 
− zvýšení investičního příspěvku       o 50 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 46 
Žádost Divadla loutek Ostrava, p.o., o navýšení sch váleného 
neinvesti čního ú čelového p říspěvku v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 06500/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 05700/RM1418/83 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o navýšení neinvestičního účelového příspěvku poskytnutého Divadlu loutek Ostrava, 
příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČO: 00533874, na realizaci projektu „Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse 
2017“ o 536 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

− zvyšují 
neinvestiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4240   o 536 tis. Kč 

− snižují 
neinvestiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4234   o   11 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4212   o 500 tis. Kč 
neinvestiční transfery na ORJ 160 
na § 3319, pol. 5222                                     o  25 tis. Kč 

  
3) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 
Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, o 536 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 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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RM_M 1 
Kamerový systém školských p říspěvkových organizací z řízených 
statutárním m ěstem Ostrava - navýšení p říspěvku na provoz 
  
Usnesení číslo: 06501/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o poskytnutí neinvestičních příspěvků školským příspěvkovým organizacím zřízeným 

statutárním městem Ostrava na zabezpečení objektů kamerovým systémem, a to formou 
navýšení příspěvku na provoz na II. pol. 2017 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  úpravu závazných ukazatelů: 

− zvýšení neinvestičního příspěvku 
Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.,  o 146 tis. Kč 
Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.                                o   44 tis. Kč 
Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                     o 117 tis. Kč 

  
3) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se 

− snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120 
na § 6409, pol. 5901                                         o 307 tis. Kč 

− zvyšují neinvestiční příspěvky na ORJ 140 
na § 3233, pol. 5331, ORG 81                          o 146 tis. Kč 
na § 3233, pol. 5331, ORG 82                          o   44 tis. Kč 
na § 3233, pol. 5331, ORG 83                          o 117 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 
  
5) ukládá 
  vedoucí odboru školství a sportu  

zapracovat do návrhu rozpočtu pro r. 2018 navýšení příspěvku na provoz u školských 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v celkové výši 612 tis. Kč 
v souvislosti se zajištěním provozu kamerového systému, dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.11.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 24 
Ocenění žákovských osobností a žákovských kolektiv ů u p říležitosti 
Dne dětí 2017 
  
Usnesení číslo: 06502/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů základních škol a víceletých gymnázií 
na území města u příležitosti Dne dětí 2017 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucí odboru školství a sportu 
zajistit slavnostní akci k ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti 
Dne dětí 2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 16.06.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 42 
Žádost St řední pr ůmyslové školy Ostrava- Vítkovice, p říspěvková 
organizace o zm ěnu účelu použití poskytnuté ú čelové dotace 
na realizaci projektu „GAME4INDUSTRY TALENT” 
  
Usnesení číslo: 06503/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 01513/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy,  ze dne 27.03.2017, ev. č. smlouvy 0928/2017/ŠaS, 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Střední průmyslovou školou Ostrava-Vítkovice, 
příspěvková organizace, sídlem Zengrova 822/1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 00602141,
dle přílohy č. 1 a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání 
dne 21.06.2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 43 
Návrh na poskytnutí ú čelových dotací z rozpo čtu s tatutárního m ěsta 
Ostravy pro rok 2017 Vysoké škole bá ňské Technické univerzit ě 
Ostrava a Ostravské univerzit ě na významnou akci m ěsta „ Ostravská 
Noc vědců 2017” 
  
Usnesení číslo: 06504/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 01511/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, sídlem 
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, ve výši 100 tis. Kč na významnou akci města 
„Ostravská Noc vědců 2017” a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným 
subjektem dle přílohy č. 1 a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
Ostravské univerzitě, IČO 61988987, se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, ve výši 
100 tis. Kč na významnou akci města „Ostravská Noc vědců 2017” a o uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi 
statutárním městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 a přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
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3) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit návrhy dle bodu 1) až 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání 
dne 21.06.2017 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 47 
Schválení uzav ření partnerské smlouvy v rámci projektu 
Rozvoj rovného p řístupu ke vzd ělávání ve m ěstě Ostrava II 
  
Usnesení číslo: 06505/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi statutárním městem Ostrava 

a partnery, v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu, 
jako nositeli projektu, zajistit veškeré úkony spojené s uzavřením smlouvy dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.06.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_MZP 1 
Projednání vybraných bod ů valné hromady obchodní spole čnosti 
Ostrava 2018, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06506/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

delegovanému zástupci na valnou hromadu obchodní společnosti Ostrava 2018, s.r.o., 
se sídlem Závodní 2891/86, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, IČO 285 97 966 hlasovat: 
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a) PRO v bodě programu číslo: 

4. Projednání účetní závěrky k 31. prosinci 2016 
5. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření za účetní období kalendářního 

roku 2016 

b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu valné hromady 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská T: 09.06.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 5 
Návrh na sv ěření majetku m ěstskému obvodu T řebovice 
  
Usnesení číslo: 06507/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01535/17 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, městskému obvodu Třebovice 

− Cyklistická stezka, chodníky (SO 101.1) na pozemcích parc. č. 282, 941/1, 941/36, 959/1, 
959/2, 965, 966/3, 966/4, 990/1, 991/2, 991/9, 991/10, 991/12, 992/1, 992/2 a 4425/5 
v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, vedené pod inventárním číslem 157872 
v pořizovací hodnotě 1.416.244,91 Kč, 

− Pozemek parc. č. 4425/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 
obec Ostrava, inv. č. 52630 v hodnotě 515.378,- Kč  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Třebovice dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 



Statutární město Ostrava 
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3) pověřuje 
  

vedoucího odboru majetkového 
k podpisu předávacího protokolu dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo 
města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Třebovice 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.06.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 13 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnict ví SMO 
za účelem proveden í atmogeochemického pr ůzkumu a p řípadného 
měření dynamiky výstup ů důlních plyn ů na povrch pro spole čnost 
Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06508/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 141/16 - orná půda, 
p. p. č. 531/13 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 531/14 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 491/16 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
IČO 00494356 
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2) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 844/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1104/6 - zahrada, 
parc. č. 3266/1 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3267/21 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
IČO 00494356 

  
 

RM_M 14 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvám o budoucí smlouv ě 
o zřízení věcného b řemene k pozemk ům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06509/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene evid. č. 2382/2015/MJ ze dne 02.09.2015 k části pozemku: 

parc. č. 3590/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská 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 

v rámci stavby „Ostrava, Brandlova, VNk, RVN K+GAMA” dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu za podmínky souhlasu poskytovatele dotace 
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene evid. č. 0968/2013/MJ ze dne 07.03.2013 k částem pozemků: 

parc. č. 534/12 - orná půda, 
parc. č. 666/49 - orná půda, 
parc. č. 2087/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2143/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 2143/7 - ostatní plocha, neplodná půda 
v k. ú. Hošťálkovice, 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 

v rámci stavby „Fifejdy - doplnění potahu 110 kV” 
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na z řízení slu žebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
k pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta v k. ú. Pet řkovice 
u Ostravy, obec Ostrava, pro fyzickou osobu 
  
Usnesení číslo: 06510/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně  vlastníka  zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti vodovodní 
přípojky včetně vodoměrné šachty k části pozemku  ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1922/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s: 

Mxxxxxx Lxxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 16 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby, uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení věcného b řemene, uzavření smlouvy o z řízení 
věcného b řemene s OVANET a.s., Česká telekomunika ční infrastruktura 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 06511/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

parc. č. 2962/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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 „Přeložení nadzemních tras: TRASA A, B - 1. část: úsek A - Vřesinská x 
Sokolovská” 

  
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 
pozemků: 

p. p. č. 2962/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. 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. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům:  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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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p. p. č. 766/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 799/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 4494 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 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 

  
 

RM_M 17 
Návrh na úplatný p řevod pozemku v rámci „ Revitalizace knihovny 
na ulici Podroužkova” v k. ú. Poruba-sever, obec Os trava 
  
Usnesení číslo: 06512/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01538/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s úplatným nabytím pozemku parc. č. 3613 zahrada v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,
ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 
702 00 Ostrava 2, do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 18 
Návrh na zám ěr města prodat nemovitou v ěc v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava, návrh na zám ěr města sm ěnit nemovité v ěci 
v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06513/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

pozemek  parc. č. 190/19 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava  ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Hrabová 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Proskovice, a to:  
− část  pozemku parc. č. 85/11, orná  půda  o  výměře 

850 m2, která  je  dle  geometrického plánu č.  866-12/2017 vyhotoveného 
pro k. ú. Proskovice, obec Ostrava,  označena jako pozemek parc. č. 85/11, orná půda 
v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 

za 

níže uvedenou nemovitou věc v podílovém spoluvlastnictví Fxxxx Jxxxxxxx
a Kxxxxx Jxxxxxx Vxxx, oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to: 
− pozemek parc. č. 85/10 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 

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

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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

Strana 31/65 

RM_M 19 
Návrh na zám ěr města prodat nemovitou v ěc v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
návrh na zám ěr města darovat část nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh-VŽ, 
vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06514/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemek p. p. č. 121/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému 
obvodu Ostrava-Jih 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat  část pozemku p. p. č. 460/1 - ost. plocha, manipulační 
plocha v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou 
městskému obvodu Vítkovice,  dle geodetického zaměření, které je přílohou č. 4/1 
předloženého materiálu 

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

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 20 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
obec Ostrava, návrh prodat pozemek v k. ú. T řebovice ve Slezsku, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06515/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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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− pozemek p. p. č. 9/6  
− pozemek p. č. st. 4556, jehož součástí je stavba  bez čp/če, jiná stavba 
vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem prodat pozemek parc. č. 920/12 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Třebovice 

Txxxxxx Vxxxxxxx, rok narození xxxx a Lxxxx Vxxxxx, rok narození xxxx, oba bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 7 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 21 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. T řebovice 
ve Slezsku, v k. ú. Stará Plesná a v k. ú. Proskovi ce, vše obec Ostrava,
a prodat nemovité v ěci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06516/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
− pozemek parc. č. 930 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Třebovice 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
− část pozemku parc. č. 219/1 o výměře 25 m2 v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Plesná, dle zákresu, 
který je přílohou č. 4 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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

s návrhem na záměr města prodat 
− část pozemku parc. č. 599/3 o výměře 57 m2 (díl “h”) a část pozemku parc. č. 618/7 

o výměře 7 m2 

(díl “f “), oba v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Proskovice, které jsou dle geometrického plánu 
č. 847-36/2016, vyhotoveného 
pro k. ú. Proskovice, obec Ostrava,  který je přílohou č. 5 předloženého 
materiálu, označený jako pozemek parc. č. 599/3 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 

  
4) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
− pozemek parc. č. 721/3 
− část pozemku parc. č. 720/2 o výměře cca 179 m2 dle zákresu, který je přílohou 
č. 8 předloženého materiálu, oba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeny 
městskému obvodu Krásné Pole 

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

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 22 
Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy,  obec Ostrava,
a návrh neprodat pozemky v k. ú. Radvanice, obec Os trava 
  
Usnesení číslo: 06517/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem koupit pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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− parc. č. 893/107 
− parc. č. 906/3 
− parc. č. 906/4 
− parc. č. 906/5 
− parc. č. 906/6 
− parc. č. 906/7 
− parc. č. 906/8 
− parc. č. 906/10 
− parc. č. 908/2 
− parc. č. 908/3 
− parc. č. 908/4 
− parc. č. 911/10 
− parc. č. 911/11 
− parc. č. 911/12 
− parc. č. 911/13 
− parc. č. 911/14 
− parc. č. 911/16    

od vlastníka pozemků:  Jxxx Bxxxx, rok narození xxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a to: 

− parc. č. 340/1 
− parc. č. 340/2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 23 
Návrh nezrušit část usnesení ZM týkajícího se ú čelu užívání sv ěřených 
nemovitých v ěcí, návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci, 
vše v k. ú. P řívoz (lokalita ul. Koksární) 
  
Usnesení číslo: 06518/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem 

zrušit část usnesení zastupitelstva města č. 851/15 ze dne 27.02.2008, a to tak, že se vypouští 
text „za účelem realizace sociálního bydlení”  

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

− pozemek p. č. st. 131, jehož součástí je stavba: Přívoz č. p. 121, jiná stavba 
− pozemek p. č. st. 132, jehož součástí je stavba s č. p. 119, jiná stavba 
− pozemek p. č. st. 910, jehož součástí je stavba s č. p. 892, jiná stavba 
− pozemek p. č. st. 2265, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž 
− pozemek p. p. č. 110/1, 
− pozemek p. p. č. 351/12, 

 
přípojku kanalizace, přípojku pitné vody na pozemku p. p. č. 351/1, 
zpevněné plochy na pozemku p. p. č. 351/12, pozemku p. č. st. 131 a pozemku p. č. st. 910, 
 
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 26 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavebních objekt ů do části pozemku 
ve vlastnictví SMO v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostr ava, a návrh 
na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnos ti 
pro spole čnost New Karolina Residential Development II s.r.o.  
  
Usnesení číslo: 06519/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním, užíváním a udržováním: 
− převisu konstrukce balkónů nad pozemkem  parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
− vjezdu do podzemní garáže na pozemku parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
− přesahu podzemní části budovy, zřízené v pozemku parc. č. 3463/2 - ostatní plocha, jiná 

plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví investora, v pozemku 
parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro: 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 
se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 
IČO 043 98 343 

v rámci stavby „Nová Karolina - II. Etapa, 1. část, Bytový dům F vč. potřebných IO, Ostrava” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: 
− zřízení, užívání a udržování převisu konstrukce balkónů nad pozemkem  parc. č. 3463/3 -

ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, 

− umístění, užívání a udržování vjezdu do podzemní garáže na pozemku parc. č. 3463/3 -
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, 

− umístění, užívání a udržování přesahu podzemní části budovy, zřízené v pozemku 
parc. č. 3463/2 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, ve vlastnicví investora, v pozemku parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná 
plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
s budoucím oprávněným: 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 
se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 
IČO 043 98 343 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 27 
Návrh koupit části nemovitých v ěcí v k. ú. Nová B ělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06520/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit části nemovitých věcí v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to části pozemků: 

− parc. č. 806/64, orná půda, o výměře 182 m2, dle geometrického plánu č. 1538-40/2017
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 806/70, orná půda 

− parc. č. 882, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 73 m2, dle téhož geometrického plánu 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 882/2, ost. plocha, jiná plocha 

− parc. č. 1627/3, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 42 m2, dle téhož geometrického 
plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 1627/4, ost. plocha, jiná plocha 

od vlastníka xxx. Ixxx Mxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 118.800,00 Kč 

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

Odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna v důvodové zprávě předloženého materiálu. 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 28 
Návrh koupit nemovitou v ěc v k. ú. Pet řkovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06521/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to pozemek 
parc. č. 1680/3, od podílových spoluvlastníků: 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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

Strana 38/65 

− Pxxxx Hxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/8) 

− Jxxx Oxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (spoluvlastnický 
podíl ve výši 1/2) 

− Ixxxx Řxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) 

− Jxxxxxx Sxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/8) 

za cenu obvyklou celkem 75.850,00 Kč 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 36 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce a návrh na zám ěr města vyp ůjčit 
částí pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06522/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemku p. p. č. 455/61 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, a to k části A o výměře 43 m2 a k části B o výměře 31 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit části pozemku p. p. č. 455/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
a to část A o výměře 43 m2 a část B o výměře 31 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 37 
Návrh na sv ěření pozemk ů městskému obvodu Slezská Ostrava, 
městskému obvodu Stará Plesná a m ěstskému obvodu Ostrava- Jih 
a nesvěření pozemku m ěstskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 06523/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění  

pozemky: 
parc. č. 29/4 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 5596/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemky: 
parc. č. 29/4 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 5596/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu  Plesná dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemek parc. č. 856/128 - orná půda v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
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4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu  Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemek parc. č. 856/128 - orná půda v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemek: 
parc. č. 73/1 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

a pozemky: 
 
p. č. st. 445 - zastavěná plocha, zbořeniště 
p. č. st. 1576 - zastavěná plocha a nádvoří 
p. č. st. 2126 - zastavěná plocha a nádvoří 
p. p. č. 270/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 318/4 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 318/7 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 329/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 329/3 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň 
p. p. č. 371/23 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 371/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 371/79 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 371/80 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 371/81 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 371/82 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 371/83 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 371/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 371/87 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 371/90 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 371/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 379/7 - ostatní plocha, zeleň 
p. p. č. 379/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
 

vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
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6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemek: 
parc. č. 73/1 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

a pozemky: 
p. č. st. 445 - zastavěná plocha, zbořeniště 
p. č. st. 1576 - zastavěná plocha a nádvoří 
p. č. st. 2126 - zastavěná plocha a nádvoří 
p. p. č. 270/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 318/4 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 318/7 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 329/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 329/3 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň 
p. p. č. 371/23 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 371/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 371/79 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 371/80 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 371/81 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 371/82 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 371/83 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 371/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 371/87 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 371/90 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 371/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 379/7 - ostatní plocha, zeleň 
p. p. č. 379/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění  

pozemek p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
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8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemek p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

  
9) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 8) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 52 
Návrh na uz avření dodatku ke smlouvám o právu provést stavbu 
a na uzavření dodatku ke smlouv ě o výp ůjčce vše na nemovitosti 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06524/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít dodatek ke smlouvě o právu provést stavbu ev. č. 0088/2017/MJ ze dne 19.01.2017 
uzavřené se společností New Karolina Residential Development II s.r.o., se sídlem 
Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00, Olomouc, IČO: 0439834, ve znění přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ev. č. 2742/2016/MJ ze dne 25.10.2016 
uzavřené se společností New Karolina Residential Development II s.r.o., se sídlem 
Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00, Olomouc, IČO: 0439834 a Multi Veste Czech Republic 5, 
s.r.o., se sídlem Olivova 4/2096, 110 00, Praha 1, IČO: 27371344, ve znění 
přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 2741/2016/MJ ze dne 25.10.2016 uzavřené 
se společností New Karolina Residential Development II s.r.o., se sídlem Dlouhá 562/22, 
Lazce, 779 00, Olomouc, IČO: 0439834 a společnosti Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., 
se sídlem Olivova 4/2096, 110 00, Praha 1, IČO: 27371344, ve znění přílohy č. 7 předloženého 
materiálu 

  
4) souhlasí 
  

pro územní řízení 

s umístěním stavebních a inženýrských objektů do pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

• parc. č.  244/35 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č. 244/13 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č. 244/25 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č. 244/14 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č. 244/36 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č. 3457/14 ostatní plocha, neplodná půda 
• parc. č. 3463/3 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č. 3463/44 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č. 3463/24 ostatní plocha, jiná plocha 
• parc. č. 3457/1 ostatní plocha, jiná plocha 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

jedná se o stavební/inženýrské objekty podle koordinačního situačního výkresu pro stavbu 
„Nová Karolina –  II. etapa – 2. část bytový dům E vč. potřebných IO, Ostrava“, 
který je přílohou č. 9 

pro: 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 
se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO: 04398343  

Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 
se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, IČO: 27371344 

v rámci stavby „Nová Karolina - II. etapa” 
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RM_M 53 
Návrh na zám ěr města vyp ůjčit část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06525/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 6 m2, parc. č. 3594/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 15,1 m2

a parc. č. 3594/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11,9 m2 vše  k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 41 
Uplatn ění smluvní pokuty, sv ěření pravomoci 
  
Usnesení číslo: 06526/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy k úhradě smluvní pokuty ve výši 791.274,04,-- Kč, a to společnosti 
AWT Rekultivace a.s., IČO: 47676175, se sídlem Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 
Havířov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

neuhradit společnosti AWT Rekultivace a.s., IČO: 47676175, se sídlem Dělnická 884/41, 
Prostřední Suchá, 735 64 Havířov pozastávku ve výši 791.274,04,-- Kč ze Smlouvy o dílo, 
ev. č. 1470/2015/OI/ZFUN, jenž je přílohou č. 2 předloženého materiálu, a to až do okamžiku 
uhrazení smluvní pokuty dle bodu 1) tohoto usnesení nebo okamžiku zápočtu pohledávek 
dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
3) rozhodla 
  

o jednostranném započtu své pohledávky ze smluvní pokuty uplatněné dle bodu 1) usnesení, 
a to vůči splatným pohledávkám společnosti AWT Rekultivace a.s., IČO: 47676175, se sídlem 
Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, za statutárním městem Ostrava, 
a to za podmínky, že v okamžiku splatnosti smluvní pokuty dle bodu 1) tohoto usnesení 
nebude uhrazena pohledávka statutárního města Ostrava 
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4) svěřuje 
  

Magistrátu města Ostravy 
pravomoc uplatňovat nároky statutárního města Ostravy ze smluvních pokut, jakožto vyzývat 
k plnění nároků z těchto smluvních pokut, a to ze všech závazkových právních vztahů 
statutárního města Ostravy, to vše prostřednictvím odboru legislativního a právního, 
Magistrátu města Ostravy 

  
5) ukládá 
  

odborům Magistrátu města Ostravy 
povinnost, aby veškeré smluvní pokuty ze závazkových právních vztahů statutárního města 
Ostrava, které jsou v působnosti jednotlivých odborů Magistrátu města Ostravy, uplatňovaly 
prostřednictvím odboru legislativního a právního, Magistrátu města Ostravy 

 
 Vyřizuje: vedoucí odborů 
  
 
RM_M 50 
Návrh na výpov ěď smlouvy o dílo ev. č. 1479/2016/OI/VZKU 
ze dne 10.06.2016 na „ Rekonstrukci a modernizaci Domu kultury 
Poklad” 
  
Usnesení číslo: 06527/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vypovědět smlouvu o dílo č. 1479/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.06.2016 ve znění pozdějších 
změn a dodatků uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava a sdružením zhotovitelů 
„Společnost STAMONT - VÍTKOVICE REVMONT, DK Poklad“ sestávajícím ze společností  

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. (vedoucí společník společnosti) se sídlem: 
Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 64617874 

a 

VÍTKOVICE REVMONT ENIGNEERING a.s., se sídlem: Ostrava - Vítkovice, 
Ruská 2887/101, PSČ 70602, IČO:  05546711, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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RM_M 8 
Návrh na uzav ření „Smlo uvy o podmínkách realizace úprav drážního 
zařízení SŽDC” v souvislosti se stavbou „ Tramvajové mosty 
ul. Plzeňská, mosty 5-022,5-023 
  
Usnesení číslo: 06528/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o podmínkách realizace úprav drážního zařízení SŽDC”  v souvislosti 
se stavbou „Tramvajové mosty ul. Plzeňská, mosty 5-022,5-023” mezi: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude upravení vzájemných práv a povinností smluvních stran při spolupráci 
v průběhu přípravy a realizace úprav zařízení SŽDC a dohoda o způsobu předání a převzetí 
řádně provedených úprav zařízení SŽDC do správy SŽDC, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzav ření „ Smluv o z řízení služebnosti” v souvislosti 
se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpo čtu statutárního m ěsta 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06529/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení věcného služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace 
Bartovice 1. část” mezi vlastníkem: 
Txxxxx Mxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 190 v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava,  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení věcného služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace 
Bartovice 1. část” mezi vlastníkem: 
Jxxxx Bxxxx, xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc. č. 185 v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Stará Bělá - Propojení 
stávající kanalizace na sběrač D” mezi vlastníkem: 
Rxxxxxx Hxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc. č.1154/1 a 1155 
v k. ú. Stará bělá, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Plošná kanalizace 
Michálkovice” mezi vlastníky: 
Pxxx Pxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Hxxx Zxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc. č. 281/1 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 
  o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Plošná kanalizace 

Michálkovice” mezi povinným: 
Asental Land, s.r.o. 
Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00 
IČO: 27769143 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc. č. 281/6 
a parc. č. 281/13 v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava,  dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Komunikace U Cementárny” po ř. č. 068/2017 
  
Usnesení číslo: 06530/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

„Komunikace U Cementárny” v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností: 

SILNICE.CZ s.r.o. 
se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 
IČO: 26792711 

za cenu nejvýše přípustnou 2.396.579,24 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „ Nasvětlení p řechodu pro chodce ul. Koblovská”, 
poř. č. 82/2017 
  
Usnesení číslo: 06531/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci 

stavby  „Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Šilheřovická” a stavby 
„Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Autoservis”, v k. ú. Petřkovice 
u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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ELSPOL - Gattnar s.r.o. 
se sídlem: Švermova 806/96, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 287.053,- Kč bez DPH. 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Parkovišt ě u tramvajové smy čky Hlu čínská 
(PD+IČ+BOZP+AD)”, po ř. č. 67/2017 
  
Usnesení číslo: 06532/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na vypracování projektových dokumentací a Plánu 
BOZP pro stavbu „Parkoviště v Ostravě – Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská“, včetně 
výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci této stavby dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

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

za cenu nejvýše přípustnou 936 000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „ Rekonstrukce VO oblast Srbská, Ji čínská”, 
poř. č. 84/2017 
  
Usnesení číslo: 06533/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci 
nedokončené stavby nazvané „Rekonstrukce VO oblast Srbská, Jičínská” v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ELSPOL – Gattnar s.r.o. 
se sídlem: Švermova 806/96, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 2.919.580,- Kč bez DPH. 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „ Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava”, 
poř. č. 090/2017 
  
Usnesení číslo: 06534/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném  znění, na realizaci stavby 
„Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava“ v  k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 
členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Hana Hostašová - odbor investiční 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Ing. Retáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení   
členové:   
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční   
4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
  
náhradníci:   
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 
3. Ing. Hana Hostašová - odbor investiční 
4. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
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4) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 55 
Vyhodnocení sout ěže o titul Ostravský d ům roku 2016 
  
Usnesení číslo: 06535/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 01534/17 
  
Rada města 
  
1) uděluje 
  

podle Statutu města Ostravy článek 36 odst. 3) 

a) titul Ostravský dům roku 2016 stavbě: ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE v Ostrav ě -
Zábřehu 

b) Odměnu Vědeckotechnickému parku 4MEDi - CORPORATE BIOTECH PARK 
FOR MEDiCAL INNOVATIONS OSTRAVA v Ostrav ě - Porubě 

c) Čestné uznání stavbám: Celková rekonstrukce bytového domu s přístavbou výtahu
v Moravské Ostravě na ul. Přívozská 

Hala s administrativní částí fy ROPER Engineering s.r.o. v Moravské Ostravě 

ANTRACIT HOUSE v Ostrav ě - Kunčičkách 
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d) titul Ostravský dům roku - cena veřejnosti: Vědeckotechnickému parku 4MEDi -
CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDiCAL INNOVATIONS OSTR AVA 
v Ostravě - Porubě 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního ocenění: 

za titul Ostravský dům roku 2016 

investorovi VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.          částku ve výši                    195 000,- Kč 

autorovi arch. řešení OSA PROJEKT s.r.o.   částku ve výši                    105 000,- Kč 

 

 

za Odměnu - v pořadí druhé vyhodnocené dílo 

investorovi PrimeCell Bioscience, a.s.          částku ve výši                              97 500,- Kč 

autorovi arch. řešení CENTROPROJEKT GROUP, a.s.    částku ve výši             52 500,- Kč 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje na §3699, pol. 5901, ORJ 210 o částku 450 tis. Kč 

zvyšují 

běžné výdaje na §3699, pol. 5230, ORJ 210 o částku 195 tis. Kč 

běžné výdaje na §3699, pol. 5494, ORJ 210 o částku 105 tis. Kč 

běžné výdaje na §3699, pol. 5213, ORJ 210 o částku 150 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod bodu 2) tohoto usnesení a ke schválení bod 3) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 21.06.2017
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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5) ukládá 
  

vedoucímu odboru kancelář primátora 
organizačně zajistit slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.06.2017
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 10 
Souhlas se zm ěnou na nemovitých v ěcech, které vyžadují stavební 
povolení nebo ohlášení stavby v Zoologické zahrad ě Ostrava, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 06536/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s Čl. IX odst. 2 písm. b) zřizovací listiny ze dne 21.05.2014 Zoologické zahrady 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve znění jejího Dodatku č. 7 se změnami na nemovité věci, 
které vyžadují stavební povolení - přístavbou výběhů pro zvířata ke stávajícímu objektu 
karantény v hospodářském zázemí organizace pod názvem „Karanténa – přístavba výběhů, 
parc. č. 5303/1“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 11 
Použití finan čních prost ředků z Fondu životního prost ředí na nákup 
elektromobil ů pro m ěstské obvody Hrabová, Slezská Ostrava 
a Radvanice a Bartovice 
  
Usnesení číslo: 06537/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 800.000 Kč 
odborem hospodářské správy na nákup 4 ks elektromobilů pro městské obvody Hrabová, 
Slezská Ostrava a Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

− zvyšuje se financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ....................................................... o 800 tis. Kč 

− zvyšují se kapitálové výdaje 
§ 6171, pol. 6123, ÚZ 1030, ORG 5044000000, ORJ 130 ........... o 800 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 12 
Poskytnutí ú čelových neinvesti čních dotací z Fondu životního prost ředí 
města Ostravy na organizaci aktivit v rámci doprovodn ého programu 
konference Sv ětové zdravotnické organizace, zajišt ění cen do sout ěže 
kroužk ů Mladých Zahrádká řů a na ošet ření památného stromu 
  
Usnesení číslo: 06538/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

50.000 Kč právnické osobě: Čisté nebe o. p. s., IČO: 28642996, se sídlem Heřmanická 1648/5, 
Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava, na realizaci projektu „Doprovodný program konference 
Světové zdravotnické organizace v režii Čisté nebe o. p. s.” 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. 6 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

36.000 Kč právnické osobě: spolek Fiducia, IČO: 26642379, se sídlem Nádražní 615/30, 
Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, na realizaci projektu „Osvětová aktivita pro veřejnost 
v rámci konference WHO: Po zakázaných (cyklo)stezkách k Lučině a hmyzí domky 
v Komenského sadech” dle přílohy č. 2 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. 7 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
35.000 Kč právnické osobě: PANT, z. s., IČO: 22667393, se sídlem Nábřežní 1272/2A, 
Polanka nad Odrou, 725 25  Ostrava, na realizaci projektu „Osvětová aktivita pro veřejnost 
v rámci konference WHO: Na kole do města” dle přílohy č. 3 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. 8 předloženého materiálu 

4) rozhodla 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
7.000 Kč právnické osobě: Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Ostrava, 
IČO  60339900, se sídlem náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00  Ostrava, 
na realizaci projektu „Znalostní a vědomostní soutěž o přírodě pro děti základních škol 
kroužků Mladý Zahrádkář” dle přílohy č. 4 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. 9 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
28.193 Kč fyzické osobě: xxx. Jxxx Pxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na realizaci projektu „Ošetření památného stromu 
Lxxx x Pxxxxx” dle přílohy č. 5 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. 10 předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

− zvyšuje se financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ........................... o 157 tis. Kč 

− zvyšují se účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 
§ 3745, pol. 5493, ÚZ 1030, ORJ 190 ................. o 29 tis. Kč 

− zvyšují se neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 
§ 3792, pol. 5221, ÚZ 1030, ORJ 190 ................. o 50 tis. Kč 

− zvyšují se neinvestiční transfery spolkům 
§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ................. o 78 tis. Kč 
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7) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
  
RM_M 6 
Návrh na uzav ření smluv mezi statutárním m ěstem Ostrava a t ěmito 
správci inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Veoli a Energie ČR, a.s., 
28. října 3337/7, Morav ská Ostrava, 702 00 Ostrava, I ČO: 4519 3410; 
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, 
IČO: 2539 6544 a Dopravní podnik Ostrava a.s., Pod ěbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, I ČO: 6197 4757 
  
Usnesení číslo: 06539/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření Smlouvy o spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a správcem 

inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 4519 3410; 

o uzavření Smlouvy o spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a správcem 
inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 
Ostrava, IČO:2539 6544 a 

o uzavření Smlouvy o spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a správcem 
inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 6197 4757 

v rozsahu dle příloh č. 1-3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 4 
Zpráva o hospoda ření statutárního m ěsta Ostra va za první čtvrtletí 
roku 2017 
  
Usnesení číslo: 06540/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

projednat zprávu o hospodaření města za 1. čtvrtletí roku 2017 
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2) ukládá 
  

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k projednání bod 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 48 
Úprava rozpo čtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 06541/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

změnu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Dětské centrum Domeček o 494 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků 

a) ve výši 2 000 tis. Kč městskému obvodu Ostrava-Jih na projekt „Revitalizace fotbalového 
areálu Klegova” 

b) ve výši 370 tis. Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na akci „Rozmarné 
slavnosti Ostravice” 

c) ve výši 1 425 tis. Kč městskému obvodu Stará Bělá na výkupy nemovitostí v rámci akce 
Cyklistická trasa I., podél silnice Na Lukách 

d) ve výši 500 tis. Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na akci „Písek v centru” 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

− nedaňové příjmy 

na § 3419, pol. 2229, ORJ 161 o 2 000 tis. Kč (C.5.) 
na § 2141, pol. 2112, ORJ 221 o 66 tis. Kč (C.7.) 
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− ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 35019 o 243 tis. Kč  
                                                ÚZ 35015 o 2 341 tis. Kč  
                                                ÚZ 34070 o 641 tis. Kč (A.3.) 

− neinvestiční převody z Národního fondu 
na pol. 4118, ÚZ 060595206 o 518 tis. Kč (A.4.) 

− neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 494 tis. Kč (A.1.) 
                                      ÚZ 344 o 5 609 tis. Kč (A.5.) 

− převody z ostatních vlastních fondů 
na § 6330, pol. 4132, ORJ 120 o 124 tis. Kč (B.1.) 
na § 6330, pol. 4134, ORJ 120 o 500 tis. Kč (B.2.) 

− běžné výdaje 
na § 1014, pol. 5169, ÚZ 1014, ORJ 190, org. 4271 o 124 tis. Kč (B.1.) 
(C.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5132 o 100 tis. Kč 
                                            pol. 5133 o 100 tis. Kč  
(C.4.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, org. 95000000, ÚZ 104513013 o 96 tis. Kč 
                                                                                       ÚZ 104113013 o 12 tis. Kč 
                                                                                       ÚZ 104107606 o 6 tis. Kč 
(C.7.) na ORJ 221, § 2141, pol. 5169 o 66 tis. Kč 
                                            pol. 5194 o 200 tis. Kč 
(B.2.) na ORJ 272, § 6330, pol. 5342 o 500 tis. Kč 
                               § 5311, pol. 5499, org. 8934 o 500 tis. Kč 

− kapitálové výdaje 
na § 2219, pol. 6121, ORJ 136, org. 8135000000 o 94 tis. Kč (C.1.) 
(C.3.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7090 o 78 tis. Kč 
               ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4314 o 46 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6121, ORJ 137, org. 8323 o 200 tis. Kč (C.6.) 

− neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 494 tis. Kč (A.1.) 
(A.2.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, org. 4241 o 243 tis. Kč 
                                                             ÚZ 35015, org. 4241 o 2 341 tis. Kč  
(A.3.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, org. 4234 o 76 tis. Kč 
                                                                               org. 4240 o 380 tis. Kč 
                               § 3312, pol. 5336, ÚZ 34070, org. 4212 o 185 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 060595206, org. 4234 o 518 tis. Kč (A.4.) 
(A.5.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 344, org. 4234 o 1 779 tis. Kč 
                                                                           org. 4240 o 1 391 tis. Kč 
                                                                           org. 4251 o 212 tis. Kč 
                                § 3312, pol. 5336, ÚZ 344, org. 4212 o 2 227 tis. Kč  
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− převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 604 o 2 000 tis. Kč (C.5.)   
                                                   ÚZ 93, org. 502 o 370 tis. Kč (E.1.)  
                                                   ÚZ 95, org. 608 o 1 425 tis. Kč (C.8.)  
                                                   ÚZ 93, org. 502 o 500 tis. Kč (E.2.)  

z v y š u j e  

− rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 494 tis. Kč (A.1.) 

− financování na pol. 8115 o 500 tis. Kč (B.2.) 

s n i ž u j í 

− běžné výdaje 
na § 5311, pol. 5171, ORJ 136 o 94 tis. Kč (C.1.) 
na § 5311, pol. 5173, ORJ 270 o 200 tis. Kč (C.2.) 
(C.4.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, org. 95000000, ÚZ 104513013 o 96 tis. Kč 
                                                                                       ÚZ 104113013 o 12 tis. Kč 
                                                                                       ÚZ 104107606 o 6 tis. Kč   
na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 200 tis. Kč (C.7.)  

− kapitálové výdaje 
(C.3.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7090 o 78 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, org. 4320 o 46 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 200 tis. Kč (C.6.) 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, ÚZ 95, org. 8142 o 1 425 tis. Kč (C.8.) 

− neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 494 tis. Kč (A.1.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 370 tis. Kč (E.1.) 
                                                  o 500 tis. Kč (E.2.) 

městský obvod Ostrava-Jih (A.6., C.5.) 
− zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 464 tis. Kč 
− zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 464 tis. Kč 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 604 o 2 000 tis. Kč 
− zvýší kapitálové výdaje na akci 8772 - revitalizace fotbalového areálu Klegova 

na § 3xxx, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 2 000 tis. Kč 
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městský obvod Stará Bělá (C.8.) 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 608 o 1 425 tis. Kč 
− zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 61xx, ÚZ 95 o 1 425 tis. Kč  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.6., E.1., E.2.) 
− zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 622 tis. Kč 
− zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 622 tis. Kč 
− zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502 o 370 tis. Kč 
                                                             o 500 tis. Kč 

− neinvestiční transfery 
na § xxxx, pol. 5331, ÚZ 93 o 370 tis. Kč 
                                             o 500 tis. Kč  

městský obvod Poruba (A.6.) 
− zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 953 tis. Kč 
− zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 953 tis. Kč 

městský obvod Nová Bělá (A.6.) 
− zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 199 tis. Kč 
− zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 199 tis. Kč 

městský obvod Lhotka (A.6.) 
− zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 413 tis. Kč 
− zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 413 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 49 
Návrh na poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace Správ ě silnic 
Moravskoslezského kraje na nadlimitní čištění komunikací 
v jejich správ ě 
  
Usnesení číslo: 06542/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Správě silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkové organizaci, IČO 00095711, ve výši 1.180 tis. Kč na nadlimitní čištění 
komunikací v jejich správě na území statutárního města Ostravy 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í 

kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 100                      o   1 180  tis. Kč 

z v ý š í 

neinvestiční příspěvky ost. přísp. org.                                                 o   1 180   tis. Kč 

na § 2212, pol. 5339, ORJ 100 

  
3) ukládá 
  

členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení a ke schválení návrh 
dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru dopravy 
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RM_VZ 9 
Zadání zpracování investi čního zám ěru „ Cyklistické trasy J a V Ostrava, 
úsek Radvanice - Michálkovice” 
  
Usnesení číslo: 06543/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního 
záměru akce „Cyklistické trasy J a V Ostrava, úsek Radvanice - Michálkovice” za cenu 
135 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem 
Ostrava a společností HaskoningDHV, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 
IČO 45797170 

  
2) rozhodla 
  

o realizaci rozpočtového opatření, kterým se: 

s n í ž í 

investiční transfer ostatním příspěvkovým organizacím na: 

§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 100                          o 164 tis. Kč 

z v ý š í 

kapitálové výdaje na: 

§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                                                               o 164 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.06.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 1 
Provedení osazení plastiky „ Sedící” akademického socha ře J. Myszaka 
podle návrhu Ing. arch. Václava Filandra, v četně zhotovení podstavce, 
terénních úprav a výsadby kv ětin kolem podstavce v areálu domova 
Sluní čko p.o. 
  
Usnesení číslo: 06544/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o  zadání  veřejné  zakázky  malého rozsahu zhotoviteli Hochbau s.r.o., Povětronní 1286/71 

724 00 Ostrava, IČO: 25857614, na provedení osazení plastiky „Sedící” akademického sochaře 
J. Myszaka podle návrhu Ing. arch. Václava Filandra, včetně zhotovení podstavce, terénních 
úprav a výsadby květin kolem podstavce v areálu domova Sluníčko p.o. v Ostravě Vítkovicích, 
a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši   177 451,--  Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.06.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
  
RM_VZ 4 
Nákup vlajek m ěstských obvod ů- venkovních 
  
Usnesení číslo: 06545/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zakoupení venkovních vlajek městských obvodů dle cenové nabídky viz. příloha č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) pověřuje 
  vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky pro zakoupení venkovních vlajek městských obvodů dle přiložené 
cenové nabídky 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 09.06.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 2 
Volba p řísedících Okresního soudu v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 06546/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na zvolení 

1. paní xxx. Rxxx Mxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženou 
panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí Ostravak), 

2. paní Šxxxx Oxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxx, místo výkonu práce Ostrava, 
navrženou panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí Ostravak), 

3. paní xxx. xxx. Pxxxx Pxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženou 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

4. paní Bxxxxx Zxxxxxxx, trvalý xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženou 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011) 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
RM_M 45 
Návrh m ěstského obvodu Slezská Ostrava na zm ěnu obecn ě závazné 
vyhlášky statutárního m ěsta Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu 
  
Usnesení číslo: 06547/RM1418/95 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o nezahájení procesu tvorby nové obecně závazné vyhlášky, kterou by byla 
doplněna obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu dle požadavků rady městského 
obvodu Slezská Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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

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

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 21.06.2017
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  
 
 
 


