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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 26.02.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00748/RM1822/13 RM_M 0 Schválení programu 13. schůze rady města konané 

dne 26. 02. 2019 

35 

00749/RM1822/13 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

00750/RM1822/13 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

45 

00751/RM1822/13 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

00752/RM1822/13 RM_M 24 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s., o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na Pořízení nových 

mantinelů pro halu OSTRAVAR ARÉNA 

45 

00753/RM1822/13 RM_M 20 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací 

pro rok 2019 v oblasti rodinná politika 

86 

00754/RM1822/13 RM_M 36 Návrh na pojmenování nové ulice na parc. č. 493/2    

a 493/3 v k.ú. Hošťálkovice 

50 

00755/RM1822/13 RM_M 38 Schválení zahájení přípravy a podání žádosti             

o dotaci pro projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka - 

2. etapa, Zeleň Savarin” v rámci programu 

Regenerace veřejných prostranství      na sídlištích 

50 

00756/RM1822/13 RM_M 22 Schválení zahájení přípravy a podání žádosti             

o dotaci pro projekt “Sociální pracovník ve škole”    

v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

50 

00757/RM1822/13 RM_M 21 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

leden 2019 

25 

00758/RM1822/13 RM_M 45 Trojhalí Karolina - vyhlášení soutěže                       

na rekonstrukci střešního pláště objektu Ústředny 

38 

00759/RM1822/13 RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky malého rozsah  s uzavřením 

Smlouvy na zajištění služeb 

38 

00760/RM1822/13 RM_M 56 Zřízení příspěvkové organizace s názvem “Městský 

ateliér prostorového plánování a architektury, 

příspěvková organizace” 

38 

00761/RM1822/13 RM_M 37 Návrh odpovědi na podnět pana J. M. 21 

00762/RM1822/13 RM_M 44 Smart Innovation Center, s.r.o. - “skelet”, aktuální 

vývoj 

28 

00763/RM1822/13 RM_M 52 Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů 

členů zastupitelstva města, vznesených                    

na 3. zasedání zastupitelstva města dne 30.1.2019 

28 

00764/RM1822/13 RM_M 1 Návrh na změnu členství v představenstvu obchodní 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
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00765/RM1822/13 RM_M 6 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv           

o zřízení služebnosti 

08 

00766/RM1822/13 RM_M 26 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci               

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00767/RM1822/13 RM_M 27 Návrh na záměr města směnit pozemky                    

k.ú. Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves  

u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory s ŘSD ČR 

08 

00768/RM1822/13 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti     

se společností T-Mobile Czech Republic a.s. 

08 

00769/RM1822/13 RM_M 29 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy       

o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro fyzické osoby 

08 

00770/RM1822/13 RM_M 30 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava 

08 

00771/RM1822/13 RM_M 31 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Vítkovice 

08 

00772/RM1822/13 RM_M 39 Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci           

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

00773/RM1822/13 RM_M 40 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k částem 

pozemku v k.ú. Přívoz, obec Ostrava s DIAMO, 

státní podnik 

08 

00774/RM1822/13 RM_M 41 Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku            

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh             

na záměr města změnit nájemní smlouvu v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava a návrh na záměr 

města změnit smlouvu o nájmu v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

00775/RM1822/13 RM_M 42 Návrh dohody o skončení nájmu pozemku v k. ú. 

Hrušov, obec Ostrava 

08 

00776/RM1822/13 RM_M 46 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů    

do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a návrh na uzavření nájemní smlouvy         

se společností BeePartner a.s. 

08 

00777/RM1822/13 RM_M 48 Návrh na změnu usnesení orgánů města ve věci 

prodeje nemovitých věcí v k.ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava 

08 

00778/RM1822/13 RM_M 49 Návrh na záměr pronájmu pozemku p.p.č. 100/35     

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava Návrh         

na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Poruba - 

sever, obec Ostrava 

 

08 

00779/RM1822/13 RM_M 53 Administrativní objekt na Náměstí Republiky          

v Ostravě - další postup související s realizací 

výstavby druhé fáze administrativního centra 
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00780/RM1822/13 RM_M 9 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření      

a činnosti příspěvkových organizací zřízených SMO 

za rok 2018 - časový harmonogram a složení 

hodnotících komisí 

 

07 

00781/RM1822/13 RM_M 10 Úprava rozpočtu 

 

07 

00782/RM1822/13 RM_M 25 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy na rok 2019 v rámci programů          

na podporu Tělovýchovy a sportu a Vrcholového 

sportu 

60 

00783/RM1822/13 RM_M 14 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

školství na rok 2019 

42 

00784/RM1822/13 RM_M 11 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací 

a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2019 v oblasti Školství 

60 

00785/RM1822/13 RM_M 33 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků    

z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání 

a talentmanagement v oblasti technických                  

a přírodních věd na území SMO pro rok 2019            

a 1. čtvrtletí 2020 

91 

00786/RM1822/13 RM_M 8 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě               

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy ev.č. 0648/2018/ŠaS 

91 

00787/RM1822/13 RM_M 12 Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2019 91 

00788/RM1822/13 RM_M 13 Návrh Programu na podporu výuky cizích jazyků, 

rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky                       

v mateřských, základních a středních školách          

se sídlem na území statutárního města Ostravy      

pro školní rok 2019/2020 

91 

00789/RM1822/13 RM_M 51 Návrh na zapojení statutárního města Ostravy jako 

partnera projektu v rámci Euroregionu Silesia 

91 

00790/RM1822/13 RM_M 54 Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců                   

a společensky odpovědné firmy města Ostravy       

za rok 2018 a na poskytnutí peněžitých darů 

91 

00791/RM1822/13 RM_M 57 Návrh na poskytnutí a neposkytnutí mimořádných 

dotací v oblasti sportu 

91 

00792/RM1822/13 RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru          

do vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 

42 

00793/RM1822/13 RM_M 23 Žádost Národního divadla moravskoslezského,         

p. o., o prodloužení termínů čerpání a vyúčtování 

poskytnutého účelového příspěvku na PD pavilonu G 

42 

00794/RM1822/13 RM_M 3 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

kultury pro rok 2019 

42 

00795/RM1822/13 RM_M 5 Návrh na navýšení a změnu podmínek čerpání 

investičního příspěvku příspěvkové organizaci           

v sociální oblasti 
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00796/RM1822/13 RM_M 16 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2019 a neinvestičních 

příspěvků a transferů pro rok 2019 v oblasti kultury   

z rozpočtu statutárního města Ostrava 

60 

00797/RM1822/13 RM_M 17 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

spolku Stavovská unie studentů Ostrava, z.s. 

60 

00798/RM1822/13 RM_M 15 Program a podmínky na poskytování peněžních 

prostředků z výnosu daní z hazardních her             

pro oblast sociální péče pro rok 2019 včetně návrhu 

na vyhlášení výběrového řízení 

86 

00799/RM1822/13 RM_M 18 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace   

č. 0987/2018/SVZ a Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace    

č. 1176/2018/SVZ s právnickou osobou Bílý 

nosorožec, o.p.s. 

86 

00800/RM1822/13 RM_M 19 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací 

pro rok 2019 v oblastech podpory osob                      

s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví 

86 

00801/RM1822/13 RM_M 50 Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu    

pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava                          

ve 2. pololetí 2018 

86 

00802/RM1822/13 RM_M 47 Zapojení města Ostravy do soutěže Do práce           

na kole 2019 

80 

00803/RM1822/13 RM_M 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o technické podpoře 

systému dokumentace jízdy na červenou                  

se společností CAMEA, spol. s r. o 

83 

00804/RM1822/13 RM_VZ 3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o pozáručním servisu          

a technické podpoře se spol. Software 602 

83 

00805/RM1822/13 RM_M 32 Návrh Smlouvy o vypořádání stavebních objektů      

v rámci stavby „Silnice III/4787 Ostrava                           

ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č.       

4787-3.3. a 4787-4.3.” 

05 

00806/RM1822/13 RM_M 34 Domov Korýtko - Návrh Dohody o ukončení 

smluvního vztahu 

05 

00807/RM1822/13 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Vodohospodářské stavby (TD)”, 

poř. č. 291/2018 

05 

00808/RM1822/13 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu     

a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu “Výstavba 

suchého poldru nad ul. Charvátská - studie 

proveditelnosti” 

05 

00809/RM1822/13 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa E Hrušov - 

Vrbice”, poř. č. 11/2019 

05 

00810/RM1822/13 RM_M 35 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 

změny č. 1 Územního plánu Rychvald 

89 

00811/RM1822/13 RM_M 43 Žádost související se změnou v území 
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00812/RM1822/13 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených 

do Magistrátu města Ostravy 

36 

00813/RM1822/13 RM_M 7 Souhlas vlastníka s technickým zhodnocením 

majetku užívaného na základě koncesní smlouvy 

84 

00814/RM1822/13 RM_M 55 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění        

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017,        

o nočním klidu 

21 
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RM_M 0 
Schválení programu 13. schůze rady města konané dne 26. 02. 2019 
  
Usnesení číslo: 00748/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 13. schůze rady města konané dne 26. 02. 2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00749/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,            
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava-
Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO: 253 96 544, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2019 a parametrů motivačního 

systému pro rok 2019 společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2019 společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle přílohy               

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Ostravské komunikace, a.s. pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 
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novou smlouvu o výkonu funkce mezi společností Ostravské komunikace, a.s. a předsedou 

představenstva společnosti dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
novou smlouvu o výkonu funkce mezi společností Ostravské komunikace, a.s.                           

a místopředsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

6) schvaluje 

  
novou smlouvu o výkonu funkce mezi společností Ostravské komunikace, a.s. a členem 

představenstva společnosti dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
představenstvu společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Lyčka, T: 30.06.2020 

 předseda představenstva společnosti 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní        
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00750/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.,   
se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, jejímž 
jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2019 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Sportovní a rekreační zařízení 

města Ostravy,  s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2019  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce mezi společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o., a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
jednateli společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Kovář, T: 30.06.2020 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00751/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2019 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.         

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2019 společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. dle přílohy                  

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.             

a předsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

5) ukládá 

  
předsedovi představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Kamil Vrubl, T: 30.06.2020 

 předseda představenstva 

  
 

RM_M 24 
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na Pořízení 
nových mantinelů pro halu OSTRAVAR ARÉNA 
  
Usnesení číslo: 00752/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 5 117 000,- Kč  obchodní společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem  Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh,                   

IČO 25911368 na Pořízení  nových mantinelů pro halu   OSTRAVAR   ARÉNA  dle   přílohy 

č. 1 předloženého materiálu a o   uzavření  veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace     
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z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostravou a obchodní 

společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem  Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 

IČO 25911368, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 117 tis. Kč 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 4 000 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 5 117 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení  body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2019          
v oblasti rodinná politika 
  
Usnesení číslo: 00753/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2439/ZM1418/37 
k usnesení č. 2419/ZM1418/37 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o: 

 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika na rok 2019 dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 
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- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika na 

rok2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit 

 

finanční rezervu v oblasti rodinná politika v celkové výši 131.000 Kč 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro řešení mimořádných okolností v oblasti 

rodinná politika v průběhu roku 2019 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

 

-s n i ž u j í  běžné výdaje 

na § 4339, pol. 5909, úz. 7315, ORJ 180                                         o   869 tis. Kč 

na § 4351, pol. 5909, úz. 7301, ORJ 180                                          o     45 tis. Kč 

-z v y š u j í neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 

na § 4339, pol. 5221, úz. 7315, ORJ 180                                         o   147 tis. Kč 

-zvyšují neinvestiční transfery spolkům 

 

na § 4339, pol. 5222, úz. 7315, ORJ 180                                         o   767 tis. Kč 

 

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 3) 

tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 36 
Návrh na pojmenování nové ulice na parc. č. 493/2 a 493/3                        
v k.ú. Hošťálkovice 
  
Usnesení číslo: 00754/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na pojmenování nové ulice na parcele č. 493/2 a 493/3 v k.ú. Hošťálkovice názvem 

“Nad Dubíčkem” 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jiří Jureček, T: 06.03.2019 

 starosta městského obvodu Hošťálkovice 

  
 

RM_M 38 
Schválení zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt 
“Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin” v rámci 
programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 
  
Usnesení číslo: 00755/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu  ”Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin”               

ke spolufinancování v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt  ”Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa,                

Zeleň Savarin” v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 
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3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

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

a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy     

v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, v případě, že zastupitelstvo 

městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.07.2019 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 22 
Schválení zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt 
“Sociální pracovník ve škole” v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 00756/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Sociální pracovník ve škole” ke spolufinancování z Operačního 

programu Zaměstnanost 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Sociální pracovník ve škole” v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

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

a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy      

z Operačního programu Zaměstnanost, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 15.03.2019 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
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4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení   

v rámci specifikace nároků na rozpočet městského obvodu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2019 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 21 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc leden 2019 
  
Usnesení číslo: 00757/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc leden 2019 dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 45 
Trojhalí Karolina - vyhlášení soutěže na rekonstrukci střešního pláště 
objektu Ústředny 
  
Usnesení číslo: 00758/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s rozhodnutím 

a) zahájit zadávací řízení na realizaci stavby “Rekonstrukce střešního pláště objektu ústředny - 

Trojhalí Karolina” ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,        

o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

                                                                                                                                                      

b) hodnotit veřejnou zakázku dle bodu 1a) tohoto usnesení podle základního hodnotícího 

kritéria ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena ve smyslu zákona                 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
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2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením zadávací dokumentace vymezující předmět 

veřejné zakázky dle bodu 1a) tohoto usnesení včetně obchodních podmínek ve formě návrhu 

smlouvy o dílo dle příloh předloženého materiálu  

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise       

ve složení: 

 

1. XXX XXXXX, výkonný ředitel TROJHALÍ KAROLINA, náhradník XXX XXXXX, 

Technický manažer TROJHALÍ KAROLINA 

 

2. Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje statutárního města Ostravy, 

náhradník Mgr. Jiří Hudec, vedoucí oddělení strategie statutárního města Ostravy 

 

3. XXX XXXXX, vedoucí odboru investičního a majetkového Moravskoslezského kraje, 

náhradník XXX XXXXX, správce budov TROJHALÍ KAROLINA 

 

4. XXX XXXXX, vedoucí odboru právo a dotace Dolní oblasti VÍTKOVICE, z.s., náhradník 

XXX XXXXX, výkonný ředitel Dolní oblasti VÍTKOVICE, z.s. 

 

5. XXX XXXXX, zodpovědný projektant, náhradník XXX XXXXX, technická kontrola 

projektu 

  

4) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s uložením předsednictvu zabezpečení všech úkonů 

potřebných k uveřejnění oznámení o zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na profilu 

zadavatele a k provedení zadávacího řízení dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_VZ 4 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s uzavřením Smlouvy               
na zajištění služeb 
  
Usnesení číslo: 00759/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00459/RM1822/8 
 
Rada města 
  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 17/86  
  

1) rozhodla 

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

“Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III.”se zpracovatelem 

(příkazníkem): 

 

BON FINANCE s.r.o. 

 

se sídlem: 28. října 68/165, 709 00 Ostrava 9, IČO: 29454760, 

 

za cenu nejvýše přípustnou 83.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru školství a sportu 

spolupracovat na přípravě žádosti o dotaci pro projekt “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 

ve městě Ostrava III.” 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 29.04.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 56 
Zřízení příspěvkové organizace s názvem “Městský ateliér 
prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace” 
  
Usnesení číslo: 00760/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

 
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o zřízení příspěvkové organizace s názvem “Městský ateliér prostorového 

plánování a architektury, příspěvková organizace” se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 

Ostrava, s účinností ode dne 01. 07. 2019 

  

2) projednala 

  
návrh zřizovací listiny právnické osoby “Městský ateliér prostorového plánování                       

a architektury, příspěvková organizace”, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit zřizovací listinu právnické osoby “Městský ateliér prostorového plánování                   

a architektury, příspěvková organizace”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
s účinností od 01. 07. 2019 o vedení účetnictví právnické osoby Městský ateliér prostorového 

plánování a architektury, příspěvková organizace, ve zjednodušeném rozsahu, a to v souladu     

s § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,        

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o zřízení příspěvkové organizace dle bodu       

1) tohoto usnesení 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočtová rezerva 

 

ORJ 120, § 6409, pol. 5901                            o 10 000 tis. Kč 

 

zvyšují se neinvestiční příspěvky 

 

ORJ 300, § 3636, pol. 5331, ORG 87             o 10 000 tis. Kč 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit úpravu závazného ukazatele ve výši 10 000 tis. Kč pro “Městský ateliér prostorového 

plánování a architektury, příspěvková organizace” 

  

7) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové  

předložit návrhy dle bodů 1), 3), 5) a 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí    

a ke schválení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 19/86  
  

RM_M 37 
Návrh odpovědi na podnět pana J. M. 
  
Usnesení číslo: 00761/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
podnět pana JXXXXX MXXXXX ve věci omezení nebo zákazu používání hlučné zábavní 

pyrotechniky o silvestrovské noci 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi panu JXXXX MXXXXX dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit podnět dle bodu 1) tohoto usnesení a návrh odpovědi dle bodu 2) tohoto usnesení 

zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 44 
Smart Innovation Center, s.r.o. - “skelet”, aktuální vývoj 
  
Usnesení číslo: 00762/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

projednat přípis společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: 

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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odmítnout projednávání úpravy Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení              

a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy 

ev. č. 3557/2017/MJ ze dne 14. 12. 2017 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, 

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

Medlánky, 612 00 Brno a společností RED HOUSE DEVELO/MENT, s.r.o., IČO: 27844960, 

se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vzít na vědomí aktuální vývoj jednání se společností Smart Innovation Center, s.r.o.,          

IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

souhlasit s uplatňováním veškerých nároků statutárního města Ostravy na smluvní pokuty 

vyplývající z čl. X Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy 

o úpravě práva a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy ev. č. 3557/2017/MJ 

ze dne 14. 12. 2017 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, společností Smart Innovation 

Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno              

a společností RED HOUSE DEVELO/MENT, s.r.o., IČO: 27844960, se sídlem Výstavní 

1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava z bankovní záruky poskytnuté Českou spořitelnou, 

a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, v souladu                

s usnesením č. 00053/RM1822/3 Rady města Ostravy ze dne 20. 11. 2018 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 52 
Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva 
města, vznesených na 3. zasedání zastupitelstva města dne 30. 01. 2019 
  
Usnesení číslo: 00763/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva města, vznesených      

na 3. zasedání zastupitelstva města dne 30. 01. 2019 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 1 
Návrh na změnu členství v představenstvu obchodní společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
  
Usnesení číslo: 00764/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

 
1) projednala 

  
skončení funkčního období Ing. Tomáše Macury, MBA, Mgr. Kateřiny Šebestové                     

a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., členů představenstva obchodní společnosti Ostravské vodárny             

a kanalizace, a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, Ostrava - Moravská Ostrava,  PSČ 702 00, 

IČO: 45193673 ke dni 7. 5. 2019 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout do funkce člena představenstva obchodní společnosti Ostravské vodárny                   

a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00,   

IČO: 45193673 opětovně: 

Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora, nar. XXXX, bytem XXXX XXXX XXXX XXXXXX 

Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora, nar. XXXX, bytem XXXXX XXXX XXXX 
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Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D, náměstka primátora, nar. XXXX, bytem XXXX XXXX XXXX 

XXXX 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 6 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 00765/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 1849/4 – orná půda 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

 

s oprávněnými: 

 

manželé 

XXX XXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXX, 

XXXXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX, 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti vodovodní 

přípojky včetně vodoměrné šachtice a užívání pozemku pro přístup a příjezd k pozemku      

parc. č. 144 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, k pozemku: 
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parc. č. 3265/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

 

s oprávněnými: 

 

manželé 

 

XXXXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

XXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti vodovodní 

přípojky a užívání pozemku pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 75/2, parc. č. 75/3,      

oba v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, k pozemku: 

 

parc. č. 1655 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

 

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

 

s oprávněnými: 

 

manželé 

 

XXXXXXX XXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX, 

 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 

 
RM_M 26 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00766/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky, a to: 

pozemek parc. č. 297/1,  nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

pozemek parc. č. 3576/5, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava  a Přívoz, 

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

 

pozemek parc. č. 2976/1 

pozemek parc. č. 2976/6, jehož součástí je stavba, bez čp/če, jiná st., 

 

včetně všech součástí a příslušenství (přípojka vody, přípojka kanalizace, kanalizační šachta, 

septik, plocha s povrchem betonovým, plot z vlnitého plechu, 1 ks ocelových vrat) 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava  

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí neoznačit nemovité věci uvedené v bodě 2) tohoto usnesení jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle čl. 9 odst. 1 písm.             

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

neoznačit nemovité věci uvedené v bodě 2) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle čl. 9 odst. 1 písm b) Obecně závazné 

vyhlášky, Statut města Ostravy, v platném znění 

  

5) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

 

část pozemku parc. č. 3716 o výměře  463 m2 , v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

 

dle přílohy č. 3/4 předloženého materiálu 
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6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh na záměr města směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava,             
k. ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory s ŘSD ČR 
  
Usnesení číslo: 00767/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit pozemky, a to: 

 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

- pozemek parc. č. 3606/7 

- pozemek parc. č. 2049/5 

- pozemek parc. č. 2062/4 

- pozemek parc. č. 2087/27 

 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

- pozemek p.p.č. 958/25 

- pozemek p.p.č. 958/26 

 k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390 

 

- pozemek parc. č. 2045/20 

- pozemek parc. č. 1888/2 

- pozemek parc. č. 1800/72 

- pozemek parc. č. 1977/20 

- pozemek parc. č. 1800/69 

- pozemek parc. č. 1977/18 

- pozemek parc. č. 1977/19 
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- pozemek parc. č. 1977/39 

- pozemek parc. č. 1985/9 

- pozemek parc. č. 3606/36 

- pozemek parc. č. 2220/8 

- pozemek parc. č. 2236/2 

- pozemek parc. č. 2241/5 

- pozemek parc. č. 2327/4 

- pozemek parc. č. 3606/27 

- pozemek parc. č. 3606/34 

- pozemek parc. č. 4240/25 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 161/20 

- pozemek p.p.č. 161/21 

- pozemek p.p.č. 161/23 

- pozemek p.p.č. 161/24 

- pozemek p.p.č. 161/30 

- pozemek p.p.č. 163/4 

- pozemek p.p.č. 168/61 

- pozemek p.p.č. 168/62 

- pozemek p.p.č. 168/63 

- pozemek p.p.č. 168/64 

- pozemek p.p.č. 172/5 

- pozemek p.p.č. 1065 

 k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 355/71 

 k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

za podmínky, že Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné 

stanovisko ke směně výše uvedených pozemků 

 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 28 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti se společností T-Mobile Czech Republic 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 00768/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 
  
1) souhlasí 

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

parc. č. 126/9 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 251 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 286 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 320 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

IČO: 64949681 

 

v rámci stavby “SEK Ostrava - Bělský les”, dle situačních výkresů, které jsou přílohou č. 1/3 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem 

pozemků: 

 

parc. č. 126/9 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 251 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 286 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 320 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

IČO: 64949681 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 29 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti    
k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro fyzické osoby 
  
Usnesení číslo: 00769/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 

provozování a údržby plynovodní přípojky k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p. p. č. 417/16 - ostatní plocha, silnice 

v  k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s oprávněnými: 

manželé 

XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX 

XXXXXXX 

a 

manželé 

XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00770/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit pozemky: 

 

- parc. č. 3751/119 

- parc. č. 3683/1 

- parc. č. 3689/4 

- parc. č. 3680/5 

- parc. č. 3683/8 
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- parc. č. 3689/10 

vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

 

vše ve spoluvlastnictví: 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX, ve výši podílu 1/2 

a 

ve společném jmění manželů  XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXX, ve výši podílu 1/2, 

 

vše za navrhovanou kupní cenu za výše uvedené pozemky v celkové výši 5.311.800,- Kč  

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit: 

 

- komunikaci, chodník a dešťovou kanalizaci vybudované na pozemcích parc. č. 3665,        

parc. č. 3666, parc. č. 3751/119, parc. č. 3683/1, parc. č. 3689/4, parc. č. 3680/5,                 

parc. č. 3683/8 a parc. č. 3689/10, vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

 

- veřejné osvětlení vybudované na pozemcích parc. č. 3665, parc. č. 3666, parc. č. 3751/119, 

parc. č. 3683/1, 3683/8 a parc. č. 3689/10, vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

 

- vodovod vybudovaný na pozemcích parc. č. 3665, parc. č. 3666, parc. č. 3751/119,           

parc. č. 3683/1, parc. č. 3689/4, parc. č. 3683/8 a parc. č. 3689/10, vše v k. ú. Stará Bělá,     

obec Ostrava, 

 

vše ve spoluvlastnictví: 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX ve výši podílu 1/2 

a 

ve společném jmění manželů  XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXX, ve výši podílu 1/2, 

to vše za navrhovanou kupní cenu v celkové výši 9.600.000,- Kč 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci dle bodu 1) a 2) návrhu tohoto usnesení za symbolickou kupní 

cenu ve výši 1,- Kč za jednotlivé nemovité věci a zahájit jednání ve věci uzavření 

příslušné smlouvy 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh  dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

 
RM_M 31 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 00771/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

 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 Vítkovice 

 

-  Komunikace (SO 102) pochůzí komunikace (knihovna) na pozemku parc. č. 693/5                

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, vedena pod inventárním číslem 146978 v pořizovací hodnotě 

2.306.702,- Kč, 

 

-  Komunikace (SO 102) komunikace (u kina Mír) na pozemku parc. č. 687/1                            

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, vedena pod inventárním číslem 146979 v pořizovací hodnotě 

2.170.632,- Kč, 

 

-  Komunikace (SO 102) pochůzí komunikace (ul. Kutuzovova parčík a hřiště) na pozemku 

parc. č. 576/3 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, vedena pod inventárním číslem 146981               

v pořizovací hodnotě 1.573.017,- Kč, 

 

- Kanalizace (SO 302) dešťová kanalizace (u kina Mír) na pozemcích parc. č. 687/1 a 1204/1     

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, vedena pod inventárním číslem 146982 v pořizovací hodnotě 

725.634,97 Kč, 

 

- Kanalizace a přípojka vody (SO 351) kanalizace a přípojka vody k vodním prvkům          

(nám. J. z Poděbrad) na pozemku parc. č. 693/1 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, vedena        

pod inventárním číslem 146983 v pořizovací hodnotě 870.091,- Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Vítkovice dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokol dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města 

rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Vítkovice 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

požádat starostku městského obvodu Vítkovice o zajištění udržitelnosti projektu ”Rekonstrukce 

náměstí J. z Poděbrad“ 

dle podmínek stanovených ve smlouvě o financování z úvěru Evropské investiční banky        

ev. č. 3100/2008/OFR a o spolupráci s odborem financí a  rozpočtu MMO v případě potřeby 

  

 
RM_M 39 
Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00772/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci, a to: 
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- pozemek parc.č. 242/1 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov 

 

za  

- pozemek parc.č. 2444  

- pozemek parc.č. 2445 

- pozemek parc.č. 2449/8 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX, XXX XX Ostrava 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 40 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemku v k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava s DIAMO, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 00773/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava           

p.p.č. 280/1, ost. plocha - neplodná půda o celkové výměře 194 m
2
, a to část označenou            

v situačním výkresu jako “A” o výměře 60 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “B” 

o výměře  134 m
2
 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Na Náhonu, v blízkosti dálnice D 1) 

s 

 

DIAMO, státní podnik 

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

IČO: 00002739 

 

týká se: 

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA 

se sídlem: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
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za účelem umístění odplyňovací rýhy a její následná údržba a kontrola a dále vybudování 

provizorní přístupové cesty v rámci realizace projektu 35/AKT “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji”, na dobu určitou, 

a to ode dne účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2028, 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

 
RM_M 41 
Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu                
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a návrh na záměr města změnit 
smlouvu o nájmu v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00774/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava,                       

a to parc. č. 5659/2 - ostatní ploch, dráha o výměře 3m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

dle zákresu v situačním snímku (vyznačen kruhem), který je přílohou č. 2  předloženého 

materiálu  

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru změnit nájemní smlouvu ev. č. 2672/2009/MJ ze dne 2. 11. 2009 uzavřenou             

 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a to tak, že dojde k: 

- prodloužení doby nájmu z doby určité do 1. 11. 2019 na dobu určitou do 1. 11. 2024 

- zkrácení výpovědní lhůty z 12 měsíců na 6 měsíců 

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru změnit smlouvu o nájmu ev. č. 1829/2013/MJ ze dne 20. 6. 2013 uzavřenou             

se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a to tak, že dojde k: 

- prodloužení doby nájmu z doby určité do 3. 11. 2019 na dobu určitou do 3. 11. 2024 

- zkrácení výpovědní lhůty z 12 měsíců na 6 měsíců 

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  
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RM_M 42 
Návrh dohody o skončení nájmu pozemku v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00775/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít dohodu o skončení nájmu pozemku 

 

s pronajímatelem Asental Land, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 277 69 143 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 46 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů do pozemku             
ve vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy se společností BeePartner a.s. 
  
Usnesení číslo: 00776/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s vybudováním zpevněné plochy do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

parc. č. 1448/24 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

- s přeložením veřejného osvětlení v majetku statutárního města Ostravy do části pozemku         

ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1448/24 - ostatní plocha, jiná plocha              

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

 

pro: 

 

BeePartner a.s. 

se sídlem: Náměstí Svobody 527, Lyžbice, 739 21 Třinec 

IČO: 035 59 277 

 

v rámci stavby “Revitalizace objektů Výklopny a Mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice”,     

a to dle katastrální situace, která je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava   

parc. č. 1448/24, ost. plocha - jiná plocha o celkové výměře 40,40 m2, a to část označenou        

v katastrální situaci jako “A” o výměře 28,10 m2 a část označenou v katastrální situaci jako “B” 

o výměře 12,30 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (ulice Vítkovická - areál Dolní oblast 

Vítkovice), 

se společností 

 

BeePartner a.s. 

se sídlem: Náměstí Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec 

IČO: 035 89 277 

 

za účelem vybudování zpevněné plochy - sjezdu z/na ul. Vítkovickou a vybudování přeložky 

veřejného osvětlení v rámci realizace stavby “Revitalizace objektů Výklopny a Mlýnice            

v areálu Dolní oblasti Vítkovice”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 3.636,- kč/ročně,       

na dobu určitou do dne nabytí účinnosti kolaudačního souhlasu s užíváním sjezdu a přeložkou 

veřejného osvětlení, 

dle návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na změnu usnesení orgánů města ve věci prodeje nemovitých 
věcí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00777/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
část svého usnesení č. 09456/RM1418/130 ze dne 12. 6. 2018 v bodě 1), kterým souhlasila        

s návrhem prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 

městskému obvodu, a to pozemek parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí        

je bytový dům č.p. 3030, k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, v členění 

dle jednotek vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně příslušejících spoluvlastnických 

podílů na společných částech domu a pozemku, takto:  

“Bytová jednotka číslo: 

 

3030/2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5563/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXXX, trvale bytem 

XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX za kupní cenu 429.570,00 Kč, 

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 
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3030/3 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5741/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale bytem 

XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 442.480,00 Kč, 

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3030/7 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5516/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem 

XXXXX XXX XXX XXXXXXXXX za kupní cenu 429.940,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3030/11 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5689/321998, do společného jmění manželů XXX XXXXXXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXXXX a JXXXXXXXX ŠXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, oba trvale 

bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

489.590,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

3030/14 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5589/321998, do společného jmění manželů XXXX XXXXXX XXXXXXX                       

,nar.: XXXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, oba trvale bytem 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 

462.915,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

3030/17 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5973/321998, do společného jmění manželů XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX  

a XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXXXX XXXX 

XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 478.080,00 Kč,    

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

3030/18 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

7210/321998, do spoluvlastnictví XXXXXX XXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem 

XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXX XXXX,   

nar.: XXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 583.225,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy,    

který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

3030/21 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5756/321998, do společného jmění manželů XXXXXXXXX XXXXXX,                              

nar.: XXXXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, oba trvale 

bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

493.510,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 
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3030/24 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5782/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,            

za kupní cenu 483.370,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu,  

3030/29 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5798/321998, do vlastnictví XXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale bytem 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 

492.555,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3030/31 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5525/321998, do společného jmění manželů Ing. XXXXXXXXXX XXXXXX,                   

nar.: XXXXXXXXXXXX a LXXXX BXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, oba trvale 

bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX, za kupní cenu 460.475,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou        

č. 2 předloženého materiálu 

3030/34 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5715/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 

476.625,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3030/35 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5645/321998, do společného jmení manželů XXXXXX XXXXXXXX,                                 

nar. XXXXXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, oba trvale bytem 

XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 464.150,00 

Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

3030/36 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

7132/321998, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX, za kupní cenu 591.670,00 Kč, dle vzoru 

kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

3030/39 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5688/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale bytem 

XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX za kupní cenu 495.155,00 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3030/48 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5480/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale bytem  
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XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 472.295,00 Kč, 

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3030/50 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5449/321998, do společného jmení manželů XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX,            

nar.: XXXXXXXXXXX a PXXXX XXXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX,               

oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní 

cenu 472.670,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu.” 

2) mění 

  
část svého usnesení č. 09456/RM1418/130 ze dne 12. 6. 2018 v bodě 2), kterým souhlasila       

s návrhem prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 

městskému obvodu, a to pozemek parc. č. 287/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí     

je bytový dům č.p. 3031, k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, v členění 

dle jednotek vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně příslušejících spoluvlastnických 

podílů na společných částech domu a pozemku, takto:  

“Bytová jednotka číslo: 

3031/2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5407/295311, do společného jmění manželů XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX a XXXX XXXXXXXX, 

nar.: XXXXXXXXXXXX trvale bytem XXXX XXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXX, za kupní cenu 422.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou 

č. 2 předloženého materiálu, 

3031/6 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5493/295311, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX trvale bytem 

X XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 

423.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3031/7 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5491/295311, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

423.810,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3031/16 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

3886/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXXX, trvale bytem 

XXXXXXX XXXXXXX XX7 XXXXXXX, za kupní cenu 333.865,00 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 
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3031/17 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

7760/295311, do společného jmění manželů XXXX XXXXXXX XXXXX,                             

nar.: XXXXXXXXXX a XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX,          

oba trvale bytem XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXX, za kupní cenu 

669.875,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

3031/19 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5672/295311, do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX, za kupní cenu 

490.025,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3031/25 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

7890/295311, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 

675.750,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3031/27 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5749/295311, do spoluvlastnictví XXXX XXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX 

a JXXXX PXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXXX oba trvale bytem 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,  

za kupní cenu 492.145,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu, 

3031/28 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5630/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

482.940,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3031/41 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

7888/295311, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 

676.880,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3031/43 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5531/295311, do společného jmění manželů XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX a XXXXXX 

XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 472.580,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy,         

který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

3031/44 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5460/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem  
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XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXX, za kupní cenu 

470.500,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3031/46 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

5527/295311, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

475.240,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3031/48 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

3969/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem 

XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, za kupní cenu 

335.880,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu.” 

3) mění 

  
část svého usnesení č. 08276/RM1418/115 ze dne 23. 1. 2018 v bodě 1), kterým souhlasila        

s návrhem prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 

městskému obvodu, a to pozemek parc. č. 126/15, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí   

je bytový dům č.p. 3039, k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, v členění 

dle jednotek vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně příslušejících spoluvlastnických 

podílů na společných částech domu a pozemku, takto:  

 

“Bytová jednotka číslo: 

 

3039/13 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

6283/174204, do vlastnictví XXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 537.347,50 Kč, 

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu.” 

  

4) mění 

  
část svého usnesení č.08276/RM1418/115 ze dne 23. 1. 2018 v bodě 2), kterým souhlasila         

s návrhem prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 

městskému obvodu, a to pozemek parc. č. 126/16, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí   

je bytový dům č.p. 3038, k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, v členění 

dle jednotek vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně příslušejících spoluvlastnických 

podílů na společných částech domu a pozemku, takto:  

 

“Bytová jednotka číslo: 

3038/6 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

6300/99379, do vlastnictví XXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale bytem 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 539.739,50 Kč, 

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 
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3038/8 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

8012/99379, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale bytem 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 692.245,10 Kč, 

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3038/11 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

8042/99379, do společného jmění manželů XXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX                    

a XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXXX, oba  trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX za kupní cenu 660.928,40 Kč, 

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

3038/13 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

3626/99379, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX, za kupní cenu 313.183,00 Kč,    

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu.” 

  

5) mění 

  
část svého usnesení č. 08276/RM1418/115 ze dne 23. 1. 2018 v bodě 3), kterým souhlasila        

s návrhem prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 

městskému obvodu, a to pozemek parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí   

je bytový dům č.p. 3037, k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, v členění 

dle jednotek vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně příslušejících spoluvlastnických 

podílů na společných částech domu a pozemku, takto:  

“Bytová jednotka číslo: 

 

3037/8 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

3360/103453, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX, za kupní cenu 285.400,00 Kč, dle vzoru 

kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu.” 

  

6) mění 

  
část svého usnesení č. 08276/RM1418/115 ze dne 23. 1. 2018 v bodě 4), kterým souhlasila       

s návrhem prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 

městskému obvodu, a to pozemek parc. č. 126/12, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí   

je bytový dům č.p. 3036, k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, v členění 

dle jednotek vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně příslušejících spoluvlastnických 

podílů na společných částech domu a pozemku, takto:  

 

“Bytová jednotka číslo: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 42/86  
  

3036/2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

2979/99476, do vlastnictví XXXXX XXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX, za kupní 

cenu 235.786,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu.” 

  

7) mění 

  
část svého usnesení č. 08276/RM1418/115 ze dne 23. 1. 2018 v bodě 6), kterým souhlasila       

s návrhem prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 

městskému obvodu, a to pozemek parc. č. 126/8, zastavěná plocha a nádvoří,                      

jehož součástí je bytový dům č.p. 3034, k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec 

Ostrava, v členění dle jednotek vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně příslušejících 

spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku, takto:  

 

“Bytová jednotka číslo: 

 

3034/1 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

7891/121257, do společného jmění manželů XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,                

nar.: XXXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXXX, oba trvale 

bytem XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXXX, za kupní cenu 681.676,80 Kč, 

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

 

3034/3 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

6302/121257, do společného jmění manželů XXXX XXXXXXXXX XXXX,                      

nar.: XXXXXXXXXXXX a XXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, oba trvale bytem 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 545.093,80 Kč, 

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

3034/4 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

3336/121257, do společného jmění manželů XXXX XXXXXXXXX XXXX,                       

nar.: XXXXXXXXXXXX a XXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, oba trvale bytem 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 285.107,80 Kč, 

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

3034/5 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

8016/121257, do vlastnictví XXXX XXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 689.762,80 Kč,      

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

3034/6 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

6302/121257, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXX XXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, za kupní cenu 

549.893,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 
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3034/12 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 

6376/121257, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, trvale 

bytem XXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXX, za kupní cenu 545.245,80 Kč, dle vzoru 

kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu.” 

 

8) mění 

  
část svého usnesení č. 00247/RM1822/5 ze dne 4.12. 2018 v bodě 2), kterým doporučila 

zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, a to bytovou jednotku č. 3036/4 vymezenou               

dle zákona č. 72/1994 Sb., která je součástí bytového domu č.p. 3036, který stojí na pozemku 

parc. č. 126/12, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec 

Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu                 

a pozemku, takto: 

“3036/4 spolu se spoluvlastnickým podíle na společných částech domu a pozemku ve výši 

6379/99476, do společného jmění manželů XXXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX 

a XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 546.635,50 Kč,      

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu.” 

  

9) mění 

  
část svého usnesení č. 00247/RM1822/5 ze dne 4. 12. 2018 v bodě 1), kterým doporučila 

zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji věcí nemovitých ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, nesvěřených městskému obvodu, a to bytových jednotek vymezených ve smyslu     

zák. 72/1994 Sb, s těmito bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných 

částech budovy, spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 126/15 zastavěná plocha                

a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č. p. 3039 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,        

a to takto: 

 

“Bytová jednotka číslo: 

- 3039/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8968/174204, do SJM XXXXXXXX XXXXXXXX nar. XXX XX XXXX a XXXX 

XXXXXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, oba bytem XXXXX XXXXX XXX XXX 

XXXXXXX za kupní cenu 771.398,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou             

č. 6 předloženého materiálu, 

- 3039/10, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

9202/174204, do SJM XXXXXX XXXX, nar. XX XX XXXX a XXXXX XXXX, nar. XXX 

XX XXXX, oba bytem XX XXXXX XXX XXXXXX za kupní cenu 806.159,80 Kč, dle vzoru 

kupní smlouvy, která je přílohou č. 7 předloženého materiálu.” 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 44/86  
  

10) mění 

  
část svého usnesení č. 00247/RM1822/5 ze dne 4.12. 2018 v bodě 3), kterým doporučila 

zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, a to bytovou jednotku č. 3030/13 vymezenou             

dle zákona č. 72/1994 Sb., která je součástí bytového domu č.p. 3030, který stojí na pozemku 

parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les,         

obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu        

a pozemku, takto: 

“3030/13 spolu se spoluvlastnickým podíle na společných částech domu a pozemku ve výši 

5471/321998, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX, za kupní cenu 452.885,00 Kč,        

dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu.” 

  

11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

změnit část svých usnesení, a to 

 

- usnesení č. 2369/ZM1418/36 v bodě 1) a 2) ze dne 20. 6. 2018, 

- usnesení č. 2099/ZM1418/32 ze dne 31. 1. 2018 v bodě 1)-4) a bodě 6) 

- usnesení č. 0080/ZM1822/2 ze dne 12. 12. 2018 v bodě 1), 2) a 3)   

dle návrhů uvedených v bodě 1) - 10) tohoto usnesení 

  

12) souhlasí 

  
se záměrem města prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 

městskému obvodu, a to: 

 

jednotku č. 3030/10 vymezenou dle zákona č. 72/1994 Sb., která je součástí bytového 

domu č.p. 3030, který stojí na pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina   

u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu a pozemku ve výši 3407/321998, 

 

jednotku č. 3030/6 vymezenou dle zákona č. 72/1994 Sb., která je součástí bytového domu   

č.p. 3030, který stojí na pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina              

u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu                 

na společných částech domu a pozemku ve výši 5519/321998, 

 

jednotku č. 3034/2 vymezenou dle zákona č. 72/1994 Sb., která je součástí bytového domu   

č.p. 3034, který stojí na pozemku parc. č. 126/8, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina          

u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu a pozemku ve výši 8221/121257, 
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a to jednotlivě zájemcům, kteří na základě kupní smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvě 

o budoucí smlouvě nájemní složili zálohu na kupní cenu bytové jednotky, případně zájemcům, 

na které byly postoupeny práva a povinnosti ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvě  

o budoucí smlouvě nájemní 

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

13) souhlasí 

  
se záměrem města prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 

městskému obvodu, a to jednotku č. 3030/25 vymezenou dle zákona č. 72/1994 Sb.,            

která je součástí bytového domu č.p. 3030, který stojí na pozemku parc. č. 332, zastavěná 

plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, 

včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku        

ve výši 5607/321998 

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

14) souhlasí 

  
s odpisem pohledávky v částce 28.575,- Kč, týkající se fyzických osob XXXX XXXX,          

nar. XXXXXX a XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX XXX , dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

15) ukládá 

  
náměstkovi primátora, Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrhy dle bodů 10) - 13) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 

RM_M 49 
Návrh na záměr pronájmu pozemku p.p.č. 100/35 v k.ú. Zábřeh            
nad Odrou, obec Ostrava Návrh na záměr pronájmu částí pozemku               
v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00778/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o záměru města 

pronajmout pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava p.p.č. 100/35, ost. plocha -     

ost. komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (ul. Jugoslávská), 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc. č. 1649/1,              

ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 683,54 m2, a to část označenou v situačním 

výkresu jako “A” o výměře 329,80 m2, část označenou v situačním výkrese jako “B” o výměře 

319,90 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “C” o výměře 33,84 m2 v k.ú. Poruba - 

sever, obec Ostrava (ul. Sokolovská), 

dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 53 
Administrativní objekt na Náměstí Republiky v Ostravě - další postup 
související s realizací výstavby druhé fáze administrativního centra 
  
Usnesení číslo: 00779/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
29 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout na straně prodávajícího o uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě          

o předkupním právu ev. č. 1165/2012/MJ ze dne 13. 4. 2012, uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a společností CTP Invest VII, spol. s r.o., se sídlem                                  

Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO 280 85 990 dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 9 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti 
příspěvkových organizací zřízených SMO za rok 2018 - časový 
harmonogram a složení hodnotících komisí 
  
Usnesení číslo: 00780/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
časový harmonogram konání komisí hodnotících hospodaření a činnost příspěvkových 

organizací za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se složením hodnotících komisí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00781/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
 
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

 

- běžné výdaje 

(B.1.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o 8 000 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 600 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 5171 o 5 600 tis. Kč 

(C.2.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139 o 8 tis. Kč 

                                            pol. 5164 o 32 tis. Kč 

                                            pol. 5175 o 56 tis. Kč 

na § 1014, pol. 5137, ÚZ 1030, ORJ 190 o 2 tis. Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 140, § 3233, pol. 5137, ÚZ 107517016, org. 6324 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117015, org. 6324 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6324 o 1 tis. Kč 
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na § 3299, pol. 5166, ÚZ 3636, ORJ 300 o 101 tis. Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 111500000, org. 106000000 o 102 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 111500000, org. 106000000 o 26 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 111500000, org. 106000000 o 10 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 111100000, org. 106000000 o 18 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 111100000, org. 106000000 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 111100000, org. 106000000 o 2 tis. Kč 

(C.8.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 282 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 22 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 71 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 26 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 50 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 4 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 13 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 5 tis. Kč    

na § 3793, pol. 5137, ORJ 300 o 1 331 tis. Kč (C.9.)                                        

                                                    

 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 3102 o 761 tis. Kč 

                                                             org. 3138 o 4 000 tis. Kč 

                                                             org. 3209 o 8 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 3227 o 84 tis. Kč 

                                            pol. 6121, org. 3209 o 4 tis. Kč 

                                                             org. 3171 o 5 444 tis. Kč 

na § 3312, pol. 6121, ÚZ 1060, ORJ 210, org. 8230 o 8 282 tis. Kč (C.3.) 

(C.10.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7407 o 390 tis. Kč 

                                                                           org. 7383 o 110 tis. Kč 

z v y š u j e 

 

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 14 200 tis. Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5169 o 88 tis. Kč 

                                            pol. 5194 o 8 tis. Kč 

na § 1014, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 190 o 2 tis. Kč (C.4.) 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 101 tis. Kč (C.6.) 

na § 3719, pol. 5169, ORJ 300, org. 106000000 o 163 tis. Kč (C.7.) 

na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, org. 107000000 o 473 tis. Kč (C.8.) 
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- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 8323 o 10 217 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 3069 o 84 tis. Kč 

na § 3312, pol. 6901, ÚZ 1060, ORJ 160 o 8 282 tis. Kč (C.3.) 

na § 3233, pol. 6901, ORJ 140, org. 6324 o 7 tis. Kč (C.5.) 

na § 3793, pol. 6121, ORJ 300 o 1 331 tis. Kč (C.9.) 

na § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 7232 o 500 tis. Kč (C.10.) 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 25 
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy        
na rok 2019 v rámci programů na podporu Tělovýchovy a sportu            
a Vrcholového sportu 
  
Usnesení číslo: 00782/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019    

v rámci programu na podporu tělovýchovy a sportu ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným 

v příloze č. 1 předloženého materiálu s úpravou a v přílohách č. 2, 4 a 5 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 v rámci 

programu na podporu tělovýchovy a sportu dle příloh č. 1 - 5 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 v rámci 

programu na podporu tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 6 a  důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 v rámci 

programu na podporu vrcholového sportu dle přílohy č. 7  a  přílohy č. 8 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 v rámci 

programu na podporu vrcholového sportu dle přílohy č. 9 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení a dle přílohy 

č. 10 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161                          o 8 600 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161                          o    700  tis. Kč 
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z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161  o 8 100 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 161  o    150 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161  o     550 tis. Kč 

 

z v y š u j í 

investiční transfery 

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7103, ORJ 161   o     500 tis. Kč 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

nerozhodnout o poskytnutí dotace pro Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z.s.,        

IČO: 22889833, se sídlem: Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba na realizaci projektu 

“Celoroční sportovní činnost hokejového klubu” na základě důvodové zprávy 

  

9) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit návrh dle bodů 1) - 8) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 

města na jeho jednání dne 06. 03. 2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 
RM_M 14 
Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00783/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2019 dle příloh                      

č. 1 - 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 
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školství na rok 2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 11 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků           
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 v oblasti Školství 
  
Usnesení číslo: 00784/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 2439/ZM1418/37 
k usnesení č. 0015/ZM1822/2 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2019 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu,         

a to ve výši dle přílohy č. 2 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemci dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy                        

č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                        o                     1 836 tis. Kč 

 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107                        o                        560 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107                        o                        320 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107                        o                        956 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
5) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových příspěvků v oblasti Školství z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků v oblasti Školství z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2019 příjemcům uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu,          

a to ve výši a za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedených v příloze č. 5, 7 a v důvodové 

zprávě předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                                      o                   1 040 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 81                       o                      250 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 82                       o                      250 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 83                       o                      250 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 84                       o                      250 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 85                       o                        40 tis. Kč  

  

8) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

zvýšení neinvestičních příspěvků 

Středisku volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, přísp.organizaci o    250 tis. Kč 

Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci                  o    250 tis. Kč 

Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci                     o    250 tis. Kč 

Středisku volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvkové organizaci      o    250 tis. Kč   

Firemní školce města Ostravy, příspěvkové organizaci                                  o     40 tis. Kč 

  

9) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků v oblasti Školství z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2019 příjemcům uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu,           

a to ve výši a za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedených v příloze č. 6, 7 a v důvodové 

zprávě předloženého materiálu 

  

10) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                                                   o                      4 410 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107                                                   o                      4 410 tis. Kč 

 

11) ukládá 

  
 

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) a 10) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 33 
Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti 
technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 
2020 
  
Usnesení číslo: 00785/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
91 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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k usnesení č. 2432/ZM1418/37 
 
Rada města 

 
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

a) rozhodnout o  poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2019 a 1. čtvrtletí 2020 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy          

č. 1 předloženého materiálu v celkové výši  27 440 tis. Kč 

 

b) rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2019 a 1. čtvrtletí 2020 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy       

č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny   

v předloženém materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

a) rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020  v oblasti vzdělávání                        

a talentmanagementu mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 

1) písm. a) tohoto usnesení a Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

b) rozhodnout o zaslání sdělení o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020  v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům 

dle bodu 1) písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140                     o 27.440 tis. Kč 

 

zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   2.590 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5221, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   1.400 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o 13.700 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   6.300 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   2.440 tis. Kč 

 

investiční transfery 

na § 3299, pol. 6313, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o      110 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6321, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o      100 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6322, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o      800 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání          

dne 06. 03. 2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
5) rozhodla 

  
a) o poskytnutí účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019          

a 1. čtvrtletí 2020  v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým organizacím 

zřizovaným statutárním městem a městskými obvody dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu    

v celkové výši 12 560 tis. Kč 

 

b) o neposkytnutí účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019      

a 1. čtvrtletí 2020  v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým organizacím 

zřizovaným statutárním městem a městskými obvody dle Přílohy č. 6 předloženého materiálu z 

důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny 

  

6) rozhodla 

  
a) o zaslání Sdělení o poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 

a 1. čtvrtletí 2020 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým organizacím         

dle bodu 5) písm. a) tohoto usnesení a Přílohy č. 5 a Přílohy č. 7 předloženého materiálu 

 

b) o zaslání Sdělení o neposkytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy                

pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020  v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým 

organizacím dle bodu 5) písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 6 a Přílohy č. 8 předloženého 

materiálu 

  

7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140                      o 12.560 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

neinvestiční příspěvky 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORJ 140                                             o 10.860 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 81, ORJ 140                              o      600 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 83, ORJ 140                              o      500 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 84, ORJ 140                              o      600 tis. Kč 

  

8) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

zvýšení neinvestičních příspěvků 

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.             o  600 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                             o  500 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.                        o  600 tis. Kč 

  

9) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
RM_M 8 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy ev.č. 0648/2018/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 00786/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 2139/ZM1418/33 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev.č. smlouvy 0648/2018/ŠaS, mezi statutárním městem 

Ostrava a Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 

Ostrava-Vítkovice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 12 
Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2019 
  
Usnesení číslo: 00787/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 00305/RM1822/6 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
ocenit 15 pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2019 dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč každému z oceněných pedagogů dle bodu        

1) tohoto usnesení 

RM_M 13 
Návrh Programu na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní         
a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách        
se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2019/2020 
  
Usnesení číslo: 00788/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

a) schválit návrh Programu na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné 

výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města 

Ostravy pro školní rok 2019/2020 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu výuky cizích jazyků,  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem 

na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2019/2020 dle Přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje 

bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území 

statutárního města Ostravy pro školní rok 2019/2020 dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání           

dne 06. 03. 2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 51 
Návrh na zapojení statutárního města Ostravy jako partnera projektu      
v rámci Euroregionu Silesia 
  
Usnesení číslo: 00789/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
91 

Rada města 
  
1) souhlasí 

  
se zapojením statutárního města Ostravy jako partnera projektu Euroregion Silesia s městem 

Wodzislav Slaski, financovaného z Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v rámci programu 

INTERREG V-A Česká republika - Polsko 

  

2) schvaluje 

  
Čestné prohlášení Partnera o účasti narealizaci mikroprojektu (typ B  a C) dle přílohy              

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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zajistit veškeré úkony spojené se zapojením statutárního města Ostravy jako partnera               

do projektu dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy z Fondu 

mikroreprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia v  rámci programu INTERREG V-A Česká 

republik - Polsko 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 26.02.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 54 
Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců a společensky odpovědné 
firmy města Ostravy za rok 2018 a na poskytnutí peněžitých darů 
  
Usnesení číslo: 00790/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

2018 v kategoriích: 

 

talent: XXXXX XXXXX (Akademie stolního tenisu Petra Korbela, z.s., stolní tenis) 

jednotlivec: XXXXXXX XXXXXXX (Motosport Schwarz Racing Team z. s., silniční závody 

motocyklů) 

sportovní klub: Arrows Ostrava (SKSB Arrows Ostrava z.s., baseball/muži) 

sportovní osobnost/legenda: XXXXXX XXXXXXXXXXX (atletika) 

společensky odpovědná firma: ADOP car, a.s. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

talent XXXXX XXXXX - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 

narozen XX XX XXXX, bydliště: XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX 

 

jednotlivec XXXXXXX XXXXXXX - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 

narozen XXX XXX XXXX, bydliště: XX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX 

 

sportovní klub: SKSB Arrows Ostrava z.s. - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 

IČO: 26525143, sídlo: Průběžná 6178/2, 708 00 Ostrava – Poruba 

 

sportovní osobnost/legenda XXXXXX XXXXXXXXXXXX - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 

narozen XX XX XXXX, bydliště: XXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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a o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými 

příjemci peněžitých darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

 

s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 100 tis. Kč 

 

z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 100 tis. Kč 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků 

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

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

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

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

  

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 2) až 4) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města                  

na jeho jednání dne 06. 03. 2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 57 
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí mimořádných dotací v oblasti 
sportu. 
  
Usnesení číslo: 00791/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
91 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 1 000 tis. Kč společnosti T.T.TRADE-

VÍTKOVICE, a.s., IČO: 29463173, se sídlem U Hrůbků 3066/156, 700 30 Ostrava - Zábřeh    

na realizaci projektu “CZECH DANCE OPEN OSTRAVA 2019 a Mistrovství světa seniorů     

v latinskoamerických tancích” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 650 tis. Kč společnosti TRIKAM s.r.o., 

IČO: 49355279, se sídlem Radlická 28/663, 150 00 Praha 5 na realizaci projektu “LifeInLine 

Tour 2019” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním městem Ostrava          

a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 300 tis. Kč spolku Český svaz házené, z.s., 

IČO: 00548979, se sídlem Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 na realizaci 

projektu “Pořádání kvalifikačního utkání o postup na ME 2019” dle přílohy č. 3 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné 

dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy                  

č. 6 předloženého materiálu 

 

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 150 tis. Kč spolku Sportovní basketbalová 

škola Ostrava z.s., IČO: 69610576, se sídlem Václava Košaře 102/22, Dubina, 700 30 Ostrava 

na realizaci projektu “Finálový turnaj EGBL kategorie U16” dle přílohy č. 4 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné 

dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy                 

č. 7 předloženého materiálu 
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5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3419, pol. 2229, ORJ 161 o 400 tis. Kč 

 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 700 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 650 tis. Kč 

 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 450 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, PhD. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení na jeho 

zasedání dne 06.03.2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 
 

RM_M 4 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Knihovny 
města Ostravy, p.o. 
  
Usnesení číslo: 00792/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

 
1) rozhodla 

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

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

daru do vlastnictví Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem ul. 28. října 

289/2, 702 00 Ostrava, IČO 00097586, a o vystavení předchozího souhlasu zřizovatele 

s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o prodloužení 
termínů čerpání a vyúčtování poskytnutého účelového příspěvku na PD 
pavilonu G 
  
Usnesení číslo: 00793/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 08973/RM1418/125 
k usnesení č. 10272/RM1418/138 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodloužení termínů použití do 31. 10. 2019 a vyúčtování do 30. 11. 2019  účelového 

příspěvku poskytnutého Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, 

ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na projektovou 

dokumentaci pavilonu G na Černé louce dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu s úpravou 

  

 
 

RM_M 3 
Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00794/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
42 

Rada města 
  
1) schvaluje 

  
plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2019 dle příloh                      

č. 1 - 8 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

kultury pro rok 2019 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 04.03.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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RM_M 5 
Návrh na navýšení a změnu podmínek čerpání investičního příspěvku 
příspěvkové organizaci v sociální oblasti 
  
Usnesení číslo: 00795/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 09292/RM1418/129 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení investičního příspěvku na náklady spojené s pořízením auta pro rozvoz stravy 

o 200 tis. Kč příspěvkové organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

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

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o změně podmínek čerpání a vyúčtování investičního příspěvku poskytnutému příspěvkové 

organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, IČO 70631808, 

se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

 

- snižují běžné výdaje 

§4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                                     o 200 tis. Kč 

 

- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

 

§4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                      o 200 tis. Kč 

  

4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2019 organizaci Čtyřlístek- centrum pro osoby            

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 na základě 

smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02785/2015/SOC, 

dodatek č. 1 02785/2015D1/2015/SOC, ve výši 200 tis. Kč 
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5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení a úpravu závazného 

ukazatele dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací       
pro rok 2019 a neinvestičních příspěvků a transferů pro rok 2019           
v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00796/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 2424/ZM1418/37 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 

materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého 

materiálu z věcných důvodů 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 67/86  
  

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury                 

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným 

v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2019 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu, 

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

veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací                 

mezi statutárním městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu 

usnesení, přílohy č. 5 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se 

 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101 o 8.800 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101 o 690 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5221, ÚZ 7101 o 190 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101 o 290 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5493, ÚZ 7101 o 140 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101 o 270 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 7101 o 90 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101 o 960 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101 o 30 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101 o 40 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101 o 230 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101 o 430 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5213, ÚZ 7101 o 90 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5221, ÚZ 7101 o 90 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101 o 360 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5213, ÚZ 7101 o 30 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101 o 270 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5213, ÚZ 7101 o 140 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5212, ÚZ 7101 o 290 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101 o 280 tis. Kč 
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na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101 o 270 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101 o 3 005 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5223, ÚZ 7101 o 130 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7101 o 140 tis. Kč 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5332, ÚZ 7101 o 20 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5332, ÚZ 7101 o 30 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101 o 50 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5339, ÚZ 7101 o 20 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5332, ÚZ 7101 o 30 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5339, ÚZ 7101 o 15 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5332, ÚZ 7101 o 40 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5332, ÚZ 7101 o 140 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

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

dne 06. 03. 2019 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
8) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím a transferů 

městským obvodům v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 

žadatelům uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu z věcných důvodů 

  

9) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím a transferů 

městským obvodům z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 příjemcům uvedeným 

v přílohách č. 7, 8 předloženého materiálu, a to ve výši dle příloh č. 7, 8 a za podmínek          

pro poskytnutí příspěvků a transferů uvedených v přílohách č. 9, 10 a  v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 

  

10) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

 

- s n i ž u j í 
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ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7102  o 6 000 tis. Kč 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355  o 1 160 tis. Kč 

 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 43 o 120 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 81 o 40 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4234 o 500 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4240 o 2 870 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102 o 300 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4212 o 640 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4254 o 20 tis. Kč 

na § 3314, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4214 o 20 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4215 o 100 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4250 o 120 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102 o 1 190 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4215 o 80 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4254 o 60 tis. Kč 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 503  o  300 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 505 o  270 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 512 o  80 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 516 o  350 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 524 o  100 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 503, o 300 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 300 tis. Kč 

 

Městský obvod Poruba 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 505, o 270 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 270 tis. Kč 

 

Městský obvod Lhotka 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 512, o 80 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 80 tis. Kč 
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Městský obvod Michálkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 516, o 350 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 350 tis. Kč 

 

Městský obvod Plesná 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 524, o 100 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 100 tis. Kč 

  

11) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

 

Čtyřlístku – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvkové organizaci o 120 tis. Kč 

Středisku volného času Korunka, příspěvkové organizaci o 40 tis. Kč 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci o 500 tis. Kč 

Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci o 2 870 tis. Kč 

Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci o 640 tis. Kč 

Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci o 80 tis. Kč 

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci o 20 tis. Kč 

Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci o 180 tis. Kč 

PLATU Ostrava, příspěvkové organizaci o 120 tis. Kč 

 

12) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 10) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 17 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku Stavovská unie 
studentů Ostrava, z.s. 
  
Usnesení číslo: 00797/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout 

- o poskytnutí neinvestiční účelové dotace příjemci dotace uvedeném v příloze                         

č. 1 předloženého materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

 

- o  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemcem neinvestiční účelové dotace dle tohoto bodu usnesení, přílohy     

č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í  

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol.5901, ÚZ 1355                               o 200 tis. Kč 

 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101                             o 200 tis. Kč 

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města                   

dne 06. 03. 2019 k rozhodnutí a ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 15 
Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosu 
daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019 včetně 
návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 00798/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
86 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

 

a) schválit Program a Podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní                 

z hazardních her pro oblast sociální péče dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků              

z výnosu daní z hazardních her pro oblast sociální péče dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní 

z hazardních her pro oblast sociální péče dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 18 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace č. 0987/2018/SVZ a Dodatku                         
č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
č. 1176/2018/SVZ s právnickou osobou Bílý nosorožec, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 00799/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace  ev. č. 0987/2018/SVZ  na  zabezpečení  projektu  “Bedřiška žije 2018”  s  právnickou  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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osobou Bílý nosorožec, o.p.s. sídlem Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00, Ostrava - Hulváky, 

IČO: 26863901, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace ev. č. 1176/2018/SVZ na zabezpečení projektu “Volnočasový klub na Ubytovnách 

Výstavní a Čujkovova 2018” s právnickou osobou Bílý nosorožec, o.p.s. sídlem Ladislava 

Ševčíka 420/26, 709 00, Ostrava - Hulváky, IČO: 26863901, dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření dodatku dle bodu 1) a 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  

  

RM_M 19 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2019          
v oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality               
a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 00800/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2439/ZM1418/37 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem na rok 2019 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob               

s   handicapem na  rok  2019  dle  návrhu  uvedeného  v příloze  č. 10  předloženého materiálu             



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu s výjimkou žadatelů s pořadovým 

číslem 40 až 49 

 

-  uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob              

s handicapem na rok 2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu           

s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu s pořadovým číslem 40 až 49 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o: 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem na  rok 

2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým 

žadatelům uvedeny v téže příloze 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit 

 

- finanční rezervu v oblasti podpory osob s handicapem v celkové výši 1.880.000 Kč 

 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro řešení mimořádných okolností či nově 

vzniklých potřeb v průběhu roku 2019 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2019         

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality 

na rok 2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 10 předloženého materiálu s žadateli uvedenými 

v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na  rok 2019    

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým 

žadatelům uvedeny v téže příloze 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit 

 

- finanční rezervu v oblasti prevence kriminality v celkové výši 1.131.000 Kč 

 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro dar PČR a pro řešení mimořádných 

okolností či nově vzniklých potřeb v průběhu roku 2019, případně pro využití finančních 

prostředků na transfery v oblasti prevence kriminality  

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o: 

 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2019 dle přílohy 

č. 7 předloženého materiálu 

 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 

2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 10předloženého materiálu s žadateli uvedenými           

v příloze č. 7 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o: 

 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na  rok 2019 dle přílohy 

č. 8 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny  

v téže příloze 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti podpora osob s handicapem: 

- snižují běžné výdaje na § 4399, pol. 5909, ÚZ 7303, ORJ 180                  o      1 884 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 4399, pol. 5909, ÚZ 7106, ORJ 180               o      12 248 tis. Kč 

 -zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 

§ 4399, pol. 5213, ÚZ 7106, ORJ 180                                                    o          2 185 tis. Kč 

 

- zvyšují se neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

 

§ 4399, pol. 5221, ÚZ 7106, ORJ 180                                                    o          3 065 tis. Kč 

§ 4399, pol. 5222, ÚZ 7106, ORJ 180                                                    o          4 592 tis. Kč  

§ 4399, pol. 5223, ÚZ 7106, ORJ 180                                                    o          4 290 tis. Kč 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti prevence kriminality: 

 

- snižují běžné výdaje na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401, ORJ 180            o          6 227 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7303, ORJ 180            o             735 tis. Kč 

- zvyšují se neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 

§ 4349, pol. 5212, ÚZ 7401, ORJ 180                                                     o            168 tis. Kč 

 

- zvyšují se neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7401, ORJ 180                                                    o          3 819 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5222, ÚZ 7401, ORJ 180                                                    o          2 370 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5223, ÚZ 7401, ORJ 180                                                    o             100 tis. Kč 

 

- zvyšují se neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 

 

§ 4349, pol. 5319, ÚZ 7401, ORJ 180                                                      o            250 tis. Kč 

 

- zvyšují se neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

 

§ 4349, pol. 5339, ÚZ 7401, ORJ 180                                                      o            255 tis. Kč 

  

schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti zdravotnictví: 

- snižují běžné výdaje na § 3549, pol. 5909, ÚZ 7700, ORJ 170              o          3 000 tis. Kč 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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- zvyšují se neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 3549, pol. 5221, ÚZ 7700, ORJ 170                                                       o          828 tis. Kč 

§ 3549, pol. 5222, ÚZ 7700, ORJ 170                                                       o       1 378 tis. Kč 

§ 3549, pol. 5223, ÚZ 7700, ORJ 170                                                       o          794 tis. Kč 

10) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph. D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 9) 

tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  

  

RM_M 50 
Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava ve 2. pololetí 2018 
  
Usnesení číslo: 00801/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
86 

 
k usnesení č. 05777/RM1418/84 
k usnesení č. 1540/ZM1418/24 
k usnesení č. 07169/RM1418/101 
k usnesení č. 1816/ZM1418/28 
k usnesení č. 08185/RM1418/114 
k usnesení č. 2069/ZM1418/32 
k usnesení č. 09816/RM1418/133 
k usnesení č. 2411/ZM1418/37 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava         

ve 2. pololetí 2018 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

    

 

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph. D., 

předložit Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 

Ostrava ve 2. pololetí 2018 na vědomí zastupitelstvu města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 78/86  
  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 
RM_M 47 
Zapojení města Ostravy do soutěže Do práce na kole 2019 
  
Usnesení číslo: 00802/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně   

Do práce na kole 2019 s právnickou osobou: Auto*Mat, z. s., IČO: 22670319, se sídlem 

Vodičkova 36, 110 00  Praha 1 a o poskytnutí podílu na náklady kampaně v celkové výši 

24.200 Kč vč. DPH dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů              

s právnickou osobou: Auto*Mat, z. s., IČO: 22670319, se sídlem Vodičkova 36, 110 00  

Praha 1 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 
RM_M 2 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o technické podpoře systému dokumentace 
jízdy na červenou se společností CAMEA, spol. s r. o 
  
Usnesení číslo: 00803/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření  Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb servisu, technické podpory provozu 

a rozvoje systému dokumentace jízdy na červenou se společností CAMEA, spol. s r. o.           

se sídlem Kořenského 25, 621 00 Brno, IČO 60746220, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o pozáručním servisu a technické podpoře     
se spol. Software 602 
  
Usnesení číslo: 00804/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
83 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pozáručním servisu a technické podpoře                         

se spol. Software602 a.s. se sídlem Hornokrčská 703/15, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 63078236 

a spol. Ovanet a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568         

za cenu 78.00,- Kč ročně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh Smlouvy o vypořádání stavebních objektů v rámci stavby 
„Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů              
ev. č. 4787-3.3. a 4787-4.3.” 
  
Usnesení číslo: 00805/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním Smlouvy o vypořádání stavebních objektů v rámci stavby “Silnice III/4787 Ostrava 

ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787- 3. 3. a 4787-4.3”  uzavírané mezi 

 

statutárním městem Ostravou 

 

a 

 

Moravskoslezských krajem, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00  Ostrava, IČO: 70890692 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

  

rozhodnout o uzavření Smlouvy o vypořádání stavebních objektů v rámci stavby “Silnice 

III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3. a 4787-4.3”  uzavírané 

mezi 

 

statutárním městem Ostravou 

 

a 

 

Moravskoslezských krajem, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00  Ostrava, IČO: 70890692 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) souhlasí 

  
se zněním Smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci stavby “Silnice III/4787 Ostrava           

ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3. a 4787-4.3” uzavírané mezi 

 

statutárním městem Ostravou 

 

a 

 

Moravskoslezských krajem, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00  Ostrava, IČO: 70890692 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci stavby “Silnice III/4787 

Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3. a 4787-4.3” uzavírané mezi 

 

statutárním městem Ostravou 

 

a 

 

Moravskoslezských krajem, se sídlem 28.října 2771/117, 702 00  Ostrava, IČO: 70890692 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 34 
Domov Korýtko - Návrh Dohody o ukončení smluvního vztahu 
  
Usnesení číslo: 00806/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou 

příkazní č. 2496/2018/OI/VZKÚ ze dne 30. 07. 2018 na zpracování projektových dokumentací,  
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plánu BOZP, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru pro akci ”Rekonstrukce, přístavba 

a nástavba Domova Korýtko”, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem 

 

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674 

 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Vodohospodářské stavby (TD)”, poř. č. 291/2018 
  
Usnesení číslo: 00807/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00475/RM1822/8 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na výkon dozoru v oblasti projektové přípravy 

vodohospodářských staveb na území města Ostravy a výkon odborného technického dozoru 

stavebníka při jejich realizaci s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

 

za dílčí odměny stanovené v předloženém návrhu smlouvy 

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy    
o dílo pro stavbu “Výstavba suchého poldru nad ul. Charvátská - studie 
proveditelnosti” 
  
Usnesení číslo: 00808/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu                     

na  vypracování studie  proveditelnosti  stavby “ Výstavba suchého poldru nad ul. Charvátská”        
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v k.ú. Výškovice, obec Ostrava dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu        

se zhotovitelem: 

 

KB projekt Aqua s.r.o. 

 

se sídlem: Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava – Proskovice 

 

IČO: 06020364 

 

za cenu nejvýše přípustnou 235.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice”, poř. č. 11/2019 
  
Usnesení číslo: 00809/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona   

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

“Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice”, v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, dle předloženého 

materiálu 

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Mgr. Jiří Hudec - odbor strategického rozvoje 

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

6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Simona Salavová - odbor strategického rozvoje 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) 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: 30.06.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 35 
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Rychvald 
  
Usnesení číslo: 00810/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu 

Rychvald dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Žádost související se změnou v území 
  
Usnesení číslo: 00811/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
podání ze dne 14.02.2019, jímž je uplatňován nárok na náhradu za změnu v území podle § 102 

stavebního zákona a jehož přílohou je informace o podání žaloby na zaplacení částky ve výši 

906.000,- Kč s příslušenstvím dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
znění odpovědi dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

   

udělit plnou moc dle přílohy č. 5 předloženého materiálu JUDr. Petru Pyšnému, advokátu 

Advokátní kanceláře Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., se sídlem na adrese Ostrava - Slezská 

Ostrava, Občanská 1115/16, PSČ 710 00 k zastupování statutárního města Ostravy v řízení 

před soudem ve věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení jakož i k mimosoudním jednáním        

s podatelem v této věci s výjimkou vlastního rozhodnutí o způsobu jejího mimosoudního řešení  

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

odmítnout nárok uplatněný v podáních dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 06.03.2019 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených 
do Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00812/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít smlouvy o zápůjčce dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního 

města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy a do organizačních složek zřízených 

městem, a to se zaměstnanci uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu včetně 

vymezených účelů a výše zápůjček 
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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

na jeho jednání dne 6. 3. 2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 7 
Souhlas vlastníka s technickým zhodnocením majetku užívaného          
na základě koncesní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 00813/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na základě žádosti společnosti  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 

6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691 o vydání souhlasu s technickým 

zhodnocením nemovitého majetku: 

 

1. s provedením technického zhodnocení na vlastní náklady žadatele tj. instalaci 

vzduchotechnického zařízení pro odvětrání výměníkové stanice z důvodu snížení provozní 

teploty v místnosti, zajištění bezpečnosti a automatického odvětrání při potencionálním úniku 

plynu 

 

2. s tím, aby žadatel Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20, 

708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691 toto technické zhodnocení odepisoval do výše 

realizace, a to v souladu s § 28, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

3. s neuplatněním podmínky o odstranění výše uvedené změny na majetku při ukončení 

koncesní smlouvy 

  

 
RM_M 55 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu 
  
Usnesení číslo: 00814/RM1822/13 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

č. 5/2017, o nočním klidu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

 


