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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 04.09.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

09990/RM1418/135 RM_M 0 Schválení programu 135. schůze rady města 

konané dne 4.9.2018 

35 

09991/RM1418/135 RM_M 17 Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí pro projekt 

“Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO 

Gebauerova-Ibsenova 36” 

50 

09992/RM1418/135 RM_M 55 Návrh na podání žádosti o dotaci z Integrovaného 

regionálního operačního programu pro projekt 

“Energetické úspory v BD Fügnerova 6 a Tyršova 

25” 

50 

09993/RM1418/135 RM_M 56 Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

z Operačního programu Životní prostředí 

2014-2020 na projekt „Podzemní kontejnery               

v Ostravě-Porubě II.“ 

50 

09994/RM1418/135 RM_M 15 Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě                              

č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací 

25 

09995/RM1418/135 RM_M 16 Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního 

města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materálu 

25 

09996/RM1418/135 RM_M 18 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 s Biskupstvím 

ostravsko-opavským se sídlem Kostelní náměstí 

3172/1, 728 02 Ostrava, k darovací smlouvě ev.               

č. 3204/2017/KP 

01 

09997/RM1418/135 RM_M 19 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty     

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 

17.-20.09.2018 

01 

09998/RM1418/135 RM_M 20 Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora,               

do SRN (Mnichov) ve dnech 07.-10.10.2018              

a návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Radima Babince, náměstka primátora,             

do SRN (Mnichov) ve dnech 07.-10.10.2018 

01 

09999/RM1418/135 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Autonomní požární detekce                

a plynová detekce II“ poř. č. 188/2018 

01 

10000/RM1418/135 RM_M 53 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění              

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn              

a doplňků 

28 

10001/RM1418/135 RM_M 54 Odvolání proti Usnesení Okresního soudu                

v Ostravě, č.j.: 99 D 3155/2016-97 
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10002/RM1418/135 RM_M 62 Návrh programu 37. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 19. září 2018 

28 

10003/RM1418/135 RM_M 21 Návrh na uzavření Smlouvy o společné expozici             

a prezentaci na veletrhu MIPIM 2019 s Hlavním 

městem Praha, Statutárním městem Brno               

a s Moravskoslezským krajem 

38 

10004/RM1418/135 RM_M 59 Smlouvy o spolu vystavování a prezentaci            

na veletrhu EXPO REAL 2018 

38 

10005/RM1418/135 RM_M 63 Memorandum o porozumění mezi statutárním 

městem Ostrava, Moravskoslezský krajem                

a společností Borsochem BC MCHZ 

28 

10006/RM1418/135 RM_M 57 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti 

Revitalizace veřejného prostoru (II. výzva) 

38 

10007/RM1418/135 RM_M 61 Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková 

organizace - úprava projektu “Koruna ze vstupu”  

a dodatek ke zřizovací listině v souvislosti se 

změnou názvu organizace 

38 

10008/RM1418/135 RM_M 47 Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z Integrovaného regionálního operačního 

programu k projektu “Transformace Domova 

Barevný svět III a Domova Jandova” právnické 

osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava. Návrh            

na poskytnutí finančních prostředků organizaci 

Čtyřlístek. 

41 

10009/RM1418/135 RM_MZP 1 Návrh na změnu platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených zastupitelstvem města 

Ostravy v oblasti sociální péče 

86 

10010/RM1418/135 RM_M 11 Vyhodnocení Strategického plánu sociálního 

začleňování Ostrava, 2015-2018 

86 

10011/RM1418/135 RM_M 25 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících 

aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 

86 

10012/RM1418/135 RM_M 26 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti 

sociální péče, podpory osob s handicapem, 

protidrogové prevence a prevence kriminality 

86 

10013/RM1418/135 RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru            

a nadačních příspěvků do vlastnictví Knihovny 

města Ostravy, p.o. 

42 

10014/RM1418/135 RM_M 14 Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o.,            

o navýšení účelové investiční dotace z rozpočtu 

SMO 

42 

10015/RM1418/135 RM_M 50 Návrh na vyhlášení výběrového řízení                

na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté 

projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2019 
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10016/RM1418/135 RM_M 51 Poskytnutí Stipendia města Ostrava                

v akademickém roce 2018/2019 a schválení Zásad 

na poskytnutí stipendia v akademickém roce 

2019/2020 

60 

10017/RM1418/135 RM_M 9 Uzavření memoranda o spolupráci při uspořádání 

olympijského festivalu v roce 2020 

91 

10018/RM1418/135 RM_M 10 Uzavření memoranda o vzájemné spolupráci              

a finanční podpoře pro akci Ostrava Beach Open 

2019 - mezinárodní turnaj FIVB v plážovém 

volejbale 

91 

10019/RM1418/135 RM_M 41 Žádost spolku Hokejový klub RT TORAX 

PORUBA, z.s. a Hokejový klub RT TORAX 

PORUBA 2011, z.s. o rozšíření podmínek použití 

dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy. 

91 

10020/RM1418/135 RM_M 48 Návrh Programu na podporu vzdělávání             

a talentmanagementu zejména v oblasti 

technických a přírodních věd na území statutárního 

města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020 

91 

10021/RM1418/135 RM_M 7 Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní 

smlouvy na část pozemku v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava pro městský obvod Vítkovice. Předchozí 

souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy 

na část pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava pro městský obvod Mariánské Hory                

a Hulváky. 

08 

10022/RM1418/135 RM_M 23 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc             

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

10023/RM1418/135 RM_M 24 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, 

obec Ostrava a návrh na její svěření městskému 

obvodu Pustkovec 

08 

10024/RM1418/135 RM_M 27 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice  

a k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

08 

10025/RM1418/135 RM_M 28 Návrh koupit části nemovitých věcí v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

08 

10026/RM1418/135 RM_M 29 Nesouhlas se záměrem města prodat část nemovité 

věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh 

koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

10027/RM1418/135 RM_M 30 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

10028/RM1418/135 RM_M 31 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků              

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

10029/RM1418/135 RM_M 32 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části 

pozemku v k. ú. Slezská Ostrava 

08 

10030/RM1418/135 RM_M 33 Návrh na souhlas s trvalým odnětím, návrh              

na záměr města pronajmout a vypůjčit pozemky 
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10031/RM1418/135 RM_M 34 Návrh na souhlas s přeložkou a uzavření smlouvy  

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě s budoucím povinným ČR - Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

investorem Město Vratimov 

08 

10032/RM1418/135 RM_M 35 Návrh koupit pozemky od Milnea, s.p. v likvidaci  

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy 

08 

10033/RM1418/135 RM_M 36 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku  

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava k vybudování sjezdu, 

návrh na záměr města pronajmout část pozemku   

v k. ú. Přívoz k vybudování zpevněných ploch     

a sjezdu, návrh na záměr města nepronajmout 

pozemky v k. ú. Moravská Ostrava za účelem 

umístění objektu k prodeji a výrobě pečiva 

08 

10034/RM1418/135 RM_M 37 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků  

v k. ú. Poruba a v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 

08 

10035/RM1418/135 RM_M 38 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 

10036/RM1418/135 RM_M 39 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti            

a likvidaci - osvětlovací pult STRAND LIGHTING 

série 3 

08 

10037/RM1418/135 RM_M 42 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě          

o nájmu bytu v rámci projektu “Koncepce bydlení 

a její pilotní ověření ve městě Ostrava” č. 11          

v bytovém domě na ul. Horní 3032/100, 

Ostrava-Bělský Les 

08 

10038/RM1418/135 RM_M 44 Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava a návrh uzavřít Darovací 

smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti          

s povinným Povodí Odry, s. p. 

08 

10039/RM1418/135 RM_M 49 Informace o zániku předkupního práva zřízeného 

podle § 101 zák. č. 183/2006 Sb. u pozemků v RZ 

Hrušov 

08 

10040/RM1418/135 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu   

a uzavření smluvních vztahů v souvislosti se 

Strategickou průmyslovou zónou Mošnov. 

05 

10041/RM1418/135 RM_VZ 3 “Oprava kanalizací v ul. Strelkovova, Chrjukinova 

a Sarajevova - PD” - uzavření Smlouvy o dílo           

k veřejné zakázce malého rozsahu 

05 

10042/RM1418/135 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

projektové dokumentace vč. výkonu inženýrské 

činnosti a výkonu autorského dozoru v rámci 

stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. Fráni Šrámka” 

v Ostravě - Mariánských Horách 
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10043/RM1418/135 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření Smlouvy příkazní na výkon technického 

dozoru stavebníka při realizaci stavby 

“Rekonstrukce VO oblast Červeného kříže - 

Bozděchova” 

05 

10044/RM1418/135 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

Heřmanice - Bučina”, poř.č. 182/2018 

05 

10045/RM1418/135 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Využití vlečky pro výletní vlak 

DOV - ZOO II.”, poř. č. 192/2018 

05 

10046/RM1418/135 RM_VZ 11 veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. 

Maroldova (PD+IČ+AD)”, poř. č. 173/2018 

05 

10047/RM1418/135 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace 

Domu kultury Poklad II.”, poř. č. 054/2018 

05 

10048/RM1418/135 RM_M 22 Předchozí souhlas RM k nabytí nemovitosti             

do majetku města 

89 

10049/RM1418/135 RM_M 60 Architektonická soutěž Biskupská 89 

10050/RM1418/135 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a o uzavření smlouvy na zhotovení ověřovací 

studie využití objektu bývalého obchodního domu 

Ostravica 

89 

10051/RM1418/135 RM_M 2 Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému 

kraji na spolufinancování projektu “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji” a “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” 

80 

10052/RM1418/135 RM_M 5 Přijetí dotace na projekt “Likvidace poškozených 

monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma 

vodního zdroje” 

80 

10053/RM1418/135 RM_M 6 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace             

v Moravskoslezském kraji” 

80 

10054/RM1418/135 RM_M 58 Zapojení města Ostravy do kampaně Evropský 

týden mobility (16. - 22. září) v roce 2018 

80 

10055/RM1418/135 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Svoz a využití biolog. odpadu            

z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ”, poř. č. 191/2018 

80 

10056/RM1418/135 RM_M 13 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru               

č. 237/18/LCD, ev. č. 2124/2018/OFR sjednané              

s Českou spořitelnou, a.s. dne 30.5.2018 

07 

10057/RM1418/135 RM_M 43 Návrh na uzavření Přílohy Rámcové smlouvy               

o platebních a bankovních službách s PPF bankou, 

a.s. 

07 

10058/RM1418/135 RM_M 45 Úprava rozpočtu 07 

10059/RM1418/135 RM_M 12 Návrh na uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě             

o veřejných službách v přepravě cestujících             

a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava              

a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 
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10060/RM1418/135 RM_M 64 Uzavření Smlouvy o kompenzaci za plnění 

tarifních závazků při zabezpečení přepravy 

akreditovaných účastníků Kontinentálního poháru 

v atletice 

09 

10061/RM1418/135 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Zvýšení propustnosti křižovatek 

v Ostravě” - jmenování Hodnotící komise 

09 

10062/RM1418/135 RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do Magistrátu města Ostravy 

36 

10063/RM1418/135 RM_M 65 Odstoupení od smlouvy 84 

10064/RM1418/135 RM_VZ 5 Výměna plynového kotle včetně zásobníku teplé 

vody v objektu Boleslavova 17 v Ostravě 

84 

10065/RM1418/135 RM_M 1 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě             

a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu             

v Ostravě 

21 

10066/RM1418/135 RM_M 8 Návrh městského obvodu Poruba na změnu obecně 

závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu,              

ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 

21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

28 

  RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu             

a kanalizace ul. Čs. legií a nám. Msgre. Šrámka”, 

poř. č. 174/2018 

05 

  RM_M 3 Návrh nekoupit pozemek parc. č. 3220/54 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

  RM_M 52 Návrhy na pořízení změny Územního plánu 

Ostravy 

89 

  RM_M 40 Návrh neodejmout nemovité věci městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

  RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Revitalizace areálu bývalých 

kasáren Hranečník - oplocení areálu”, poř.              

č. 184/2018 

05 

  RM_M 46 Schválení přípravy projektu Ozelenění 

tramvajových tratí I.etapa 

09 
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RM_M 0 
Schválení programu 135. schůze rady města konané dne 4.9.2018 
  
Usnesení číslo: 09990/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program jednání 135. schůze rady města konané dne 04.09.2018 

  

 
RM_M 17 
Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí pro projekt “Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO 
Gebauerova-Ibsenova 36” 
  
Usnesení číslo: 09991/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt 

“Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO Gebauerova-Ibsenova 36” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt 

dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 113 Operačního programu Životní 

prostředí v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti   

o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zajištění předfinancování a spolufinancování 

projektu “Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO Gebauerova-Ibsenova 36” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 



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 9/75  
  

  
 

RM_M 55 
Návrh na podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu pro projekt “Energetické úspory v BD Fügnerova 
6 a Tyršova 25” 
  
Usnesení číslo: 09992/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro 

projekt “Energetické úspory v BD Fügnerova 6 a Tyršova 25” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt 

dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 78 Integrovaného regionálního 

operačního programu v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně           

o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 22.11.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 8 800 tis. Kč 

- v roce 2019 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 2 722 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 

spolufinancování celkem 2 722 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zajištění spolufinancování a předfinancování 

projektu “Energetické úspory v BD Fügnerova 6 a Tyršova 25” v rámci specifikace nároků    

na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.09.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  



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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RM_M 56 
Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí 2014-2020 na projekt „Podzemní kontejnery 
v Ostravě-Porubě II.“ 
  
Usnesení číslo: 09993/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05096/RM1418/74 
k usnesení č. 07477/RM1418/106 
k usnesení č. 1937/ZM1418/30 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 

2020 od poskytovatele Ministerstva životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 

Praha 10, IČ: 00164801 na projekt „Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II.“ dle podmínek 

uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.10.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 15 
Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování 
služeb elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 09994/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě ev. č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8,          

729 30  Ostrava, IČO: 00845451, a společnosti OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 

Ostrava-Přívoz, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 16 
Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy      
v užívání Městské policie Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
  
Usnesení číslo: 09995/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení a prodeji přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 s Biskupstvím ostravsko-opavským se 
sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, k darovací smlouvě ev. 
č. 3204/2017/KP 
  
Usnesení číslo: 09996/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 07410/RM1418/105 
k usnesení č. 1893/ZM1418/29 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o schválení a uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 2304/2017/KP 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Biskupstvím ostravsko-opavským se sídlem 

Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, IČO: 65468953, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 
 
 



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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RM_M 19 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn)               
ve dnech 17.-20.09.2018 
  
Usnesení číslo: 09997/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

do Velké Británie (Londýn) ve dnech 17.-20.09.2018 za účelem pracovních jednání 

  

2) ukládá 

  
řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 09.10.2018 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 20 
Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, 
náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 07.-10.10.2018 a návrh 
na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Radima Babince, náměstka 
primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 07.-10.10.2018 
  
Usnesení číslo: 09998/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 09197/RM1418/128 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zrušení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora,           

do SRN (Mnichov) ve dnech 07.-10.10.2018 

  

2) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, do SRN (Mnichov)            

ve dnech 07.-10.10.2018 za účelem reprezentace města na mezinárodním veletrhu nemovitostí  

a investičních příležitostí EXPO REAL 2018 



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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3) schvaluje 

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

předpisů 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.10.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Autonomní požární detekce a plynová detekce II“ poř. 
č. 188/2018 
  
Usnesení číslo: 09999/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku prvků autonomní 

požární detekce a signalizace včetně instalace části dodávky a dodávku detektorů výskytu oxidu 

uhelnatého v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Bc. Michal Bayer - kancelář primátora 

3. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

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

2. Mgr. René Dočekal - kancelář primátora 

3. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  



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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3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

3. Mgr. Bc. Michal Bayer - kancelář primátora 

4. Ing. Miloš Střelka - HZS MSK 

5. Ing. Dita Kazimirská - odbor hospodářské správy 

6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník MMO 

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

3. Mgr. René Dočekal - kancelář primátora 

4. Ing. Martin Pliska - HZS MSK 

5. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 53 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 10000/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
28 



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 

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

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 54 
Odvolání proti Usnesení Okresního soudu v Ostravě,                  
č.j.: 99 D 3155/2016-97 
  
Usnesení číslo: 10001/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání odvolání dle přílohy č. 1 předloženého materiálu proti Usnesení Okresního soudu 

v Ostravě, č.j.: 99 D 3155/2016-97, ze dne 18.6.2018, ve věci zůstavitelky XXXXX 

XXXXXXXX, narozené dne XXXXXXXXX, zemřelé dne XXXXXXXXX, a to proti výroku 

I., kdy bylo řízení o nově najevo vyšlém dědictví zastaveno a nově najevo vyšlý majetek 

nepatrné hodnoty zemřelou zanechaný byl vydán statutárnímu městu Ostrava bez jeho souhlasu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 07.09.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 62 
Návrh programu 37. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 19. září 2018 
  
Usnesení číslo: 10002/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
28 

  
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. 
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1) souhlasí 

  
s návrhem programu 37. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu           

19. září 2018 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu 
MIPIM 2019 s Hlavním městem Praha, Statutárním městem Brno            
a s Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 10003/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09203/RM1418/128 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2019 mezi 

statutárním městem Ostrava 

a 

Statutárním městem Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, PSČ 602 00, Brno,           

IČO 44992785, 

a Hlavním městem Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, PSČ 110 01, Praha 1, IČO 00064581 

a Moravskoslezský krajem, se sídlem 28. října 117, PSČ 702 18, Ostrava, IČO 70890692 

  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Smlouvy o spolu vystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018 
  
Usnesení číslo: 10004/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09203/RM1418/128 
k usnesení č. 09283/RM1418/129 
k usnesení č. 09506/RM1418/131 
k usnesení č. 09507/RM1418/131 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spolu vystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Na Strži 1702/65, 

PSČ140 00, Praha 4, IČO: 24227757, dle přílohy č.1 předloženého materiálu   



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
o uzavření Smluv o spolu vystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018 mezi 

statutárním městem Ostrava a společnostmi: 

- Accolade s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, Karlín, Praha 8, IČO: 27851371; 

- Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, PSČ 702 00, Moravská Ostrava,           

IČO: 27769143; 

- Linkity Czech Republic a.s., se sídlem Na Harfě 337/3, PSČ 190 05, Praha 9, IČO: 27071316 

- RESIDOMO, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, PSČ 702 00, Moravská Ostrava,            

IČO: 05253268; 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

3) rozhodla 

  
o přijetí objednávek na prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018 mezi statutárním městem 

Ostrava a společnostmi: 

- Arch.Design s.r.o., se sídlem Sochorova 3178/23, PSČ 616 00, Brno, IČO: 25764314; 

- CASUA, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, Karlín, Praha 8,            

IČO: 44846908; 

- Contract management, a.s., se sídlem Zelený pruh 95/97, PSČ 140 00, Praha 4, IČO: 05306035; 

- Agentura pro podporu podnikání a investi CzechInvest, se sídlem Štěpánská 15, PSČ 120 00, 

Praha 2,  IČO: 71377999; 

- PointPark Properties s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ, 110 00, Praha 1,            

IČO: 28215061; 

- PORTAL INVESTMENTS s.r.o., se sídlem Na Příkopě 859/22, PSČ 110 00, Praha 1,             

IČO: 27086704; 

- PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář , se sídlem Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, Praha 1,  

IČO: 26692392; 

- Sekyra Group, a.s., se sídlem U Sluncové 666/12a, PSČ 180 00, Praha 8, IČO: 63998611; 

- Trikaya Project Management a.s., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00, 

Brno,  IČO: 05186234 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu              

  

4) rozhodla 

  
uzavření Smlouvy o spolu vystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

- UNIBAIL-RODAMCO ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 388/1,            

PSČ 110 00, Praha 1 - Staré Město, IČO: 43873464 

dle přílohy č. 4 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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RM_M 63 
Memorandum o porozumění mezi statutárním městem Ostrava, 
Moravskoslezský krajem a společností Borsochem BC MCHZ 
  
Usnesení číslo: 10005/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Ostrava a 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a 

společností Borsochem BC MCHZ, se sídlem Chemická 2093/1, 709 00 Ostrava – Mariánské 

Hory,  IČO: 26019388 

dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 57 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2018 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru (II. výzva) 
  
Usnesení číslo: 10006/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 

v oblasti revitalizace veřejného prostoru (II.výzva) dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018  

v oblasti revitalizace veřejného prostoru (II.výzva) dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 
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v oblasti revitalizace veřejného prostoru (II.výzva) 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti 

revitalizace veřejného prostoru (II. výzva) žadatelům dotací uvedeným v příloze č. 1 a č. 2 

předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a žadateli o dotaci uvedenými výše v tomto bodu usnesení dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje účelová rezerva 

ORJ 300, § 3745, pol. 5901                                                         o       1 006 tis. Kč 

                § 3745, pol. 5901, ÚZ 7120                                         o            98 tis. Kč 

z v y š u j í    se neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 

ORJ 300, § 3745, pol. 5493                                                         o          431 tis. Kč 

z v y š u j í    se investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 

ORJ 300, § 3745, pol. 6371                                                         o            75 tis. Kč 

z v y š u j í   se neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 

ORJ 300, § 3745, pol. 5223                                                        o           130  tis. Kč        

z v y š u j í   se investiční transfery církvím a náboženským společnostem 

ORJ 300, § 3745, pol. 6323                                                        o           370  tis. Kč        

z v y š u j í    se neinvestiční transfery spolkům 

ORJ 300, § 3745, pol.  5222, ÚZ 7120                                        o            98 tis. Kč 
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6) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3), 4) a 5) dle tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 61 
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace - úprava projektu 
“Koruna ze vstupu” a dodatek ke zřizovací listině v souvislosti se 
změnou názvu organizace 
  
Usnesení číslo: 10007/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na úpravu zapojení Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace                         

do mezinárodního systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat a rostlin 

prostřednictvím projektu „Koruna ze vstupu” zvýšením na 2,- Kč z každého vstupu dle 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit změnu zapojení Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace                      

do mezinárodního systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat a rostlin 

prostřednictvím projektu „Koruna ze vstupu” zvýšením na 2,- Kč z každého vstupu dle 

předloženého materiálu 

  

3) projednala 

  
návrh na schválení dodatku č. 10 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové 

organizace v souvislosti se změnou názvu organizace nově na Zoologická zahrada a botanický 

park Ostrava, příspěvková organizace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Zoologická 
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zahrada Ostrava, příspěvková organizace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrhy dle bodu 2) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 47 
Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace                       
z Integrovaného regionálního operačního programu k projektu 
“Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova” právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. 
Návrh na poskytnutí finančních prostředků organizaci Čtyřlístek. 
  
Usnesení číslo: 10008/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 05774/RM1418/84 
k usnesení č. 05914/RM1418/86 
k usnesení č. 06421/RM1418/94 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele dotace 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 na projekt 

“Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova” dle Registrace akce a rozhodnutí   

o poskytnutí dotace č. 117D03D000335 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a Podmínek 

rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu “Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova”. 

v roce 2017: na předfinancování ve výši 623,1 tis. Kč 

v roce 2018: na předfinancování ve výši 1.097 tis. Kč 

v roce 2019: na předfinancování ve výši 29.872 tis. Kč 

v roce 2020: na předfinancování ve výši 23.625 tis. Kč 
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přičemž ve všech částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 5.835 tis. Kč dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

v souladu s bodem 2) tohoto usnesení zahrnout do kapitálového rozpočtu města na rok 2019 

financování ve výši 29.872 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města vyslovit souhlas 

s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele dotace 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 na projekt 

“Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova” dle Registrace akce a rozhodnutí  

o poskytnutí dotace č. 117D03D000335 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a Podmínek 

rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 

712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 2.500 tis. Kč na spolufinancování nákladů spojených           

s projektem “Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova” dle důvodové zprávy 

a příloh č. 3 a č. 4 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o poskytnutí návratné finanční výpomoci investičního charakteru organizaci Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, 

se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 1.500 tis. Kč 

na předfinancování nákladů spojených s projektem “Transformace Domova Barevný svět III           

a Domova Jandova” dle důvodové zprávy a příloh č. 3 a č. 4 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží 
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ostatní kapitálové výdaje 

na § 4357, pol. 6909, ÚZ 1080, ORG 43, ORJ 180                                                 o   4 000 tis. Kč 

- zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 1080, ORG 43, ORJ 180                                                o   2 500 tis. Kč 

- zvýší 

investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 6451, ÚZ 1080, ORG 43, ORJ 180                                                o   1 500 tis. Kč 

  

8) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                                                              o 2.500 tis. Kč 

na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za výkon                         

č. 02785/2015/SOC, a dodatku č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC dle předloženého materiálu 

  

9) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 7) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 8) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
10) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k vyslovení souhlasu návrh dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
11) žádá 

  
ředitele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava 
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zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení a dle 

podmínek příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol, T: 30.09.2020 

 ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na změnu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
zastupitelstvem města Ostravy v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 10009/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy v oblasti 

sociální péče s účinností od 1.10.2018 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 11 
Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 
2015-2018 
  
Usnesení číslo: 10010/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalovi Mariánkovi 

předložit návrh dle bodu 1) usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 25 
5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě 
Ostrava na období 2019-2022 
  
Usnesení číslo: 10011/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
 
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 

2019-2022 a pokračování procesu komunitního plánování v Ostravě dle příloh č. 1-3 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících 

aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022  

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 26 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním 
neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, podpory osob               
s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality 
  
Usnesení číslo: 10012/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1818/ZM1418/28 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

- poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti 

sociální péče, podpory osob s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality dle 
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přílohy č. 2 předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací na služby       

v oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 

předloženého materiálu s žadateli uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu pod 

pořadovým číslem 1až 4, 6 až 8, 10 až 11, 13 až 16, 18 až 24 a 26 až 30 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací na aktivity       

v oblasti sociální péče, prevence kriminality a podpory osob s handicapem dle návrhu uvedeného 

v příloze č. 6 předloženého materiálu s žadateli uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu 

pod pořadovým číslem 5, 9, 12, 17, 25, 31 až 32 a 34 až 35 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

- neposkytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti 

sociální péče a prevence kriminality dle přílohy č. 3 předloženého materiálu z důvodů, které jsou 

ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy Městské policii Ostrava ve výši 

200 tis. Kč za účelem zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 2) předloženého materiálu 

pod pořadovým číslem 33 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400   o          460 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401   o          900 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303   o       3 974 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301   o          431 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery v ORJ 180 

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7302   o       1 250 tis. Kč 

§ 4349, pol. 6322, ÚZ 1355   o           50 tis. Kč 

- z v y š u j í  

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4312, pol. 5221, ÚZ 7400   o         200 tis. Kč 

§ 4312, pol. 5222, ÚZ 7400   o         143 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400   o           50 tis. Kč 
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§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400   o           67 tis. Kč 

- z v y š u j í  

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7401   o         165 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5222, ÚZ 7401   o         170 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5229, ÚZ 7401   o         400 tis. Kč 

- z v y š u j í  

neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5339, ÚZ 7401   o         165 tis. Kč 

- z v y š u j í  

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301   o         65 tis. Kč 

§ 4311, pol. 5222, ÚZ 7303   o         36 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301   o     1 250 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5223, ÚZ 7301   o        315 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301   o         22 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5223, ÚZ 7301   o       200 tis. Kč 

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7303   o       285 tis. Kč 

§ 4354, pol. 5223, ÚZ 7301   o       250 tis. Kč 

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301   o         90 tis. Kč 

§ 4356, pol. 5223, ÚZ 7301   o       310 tis. Kč 

§ 4356, pol. 5221, ÚZ 7303   o         15 tis. Kč 

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7303   o       300 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5223, ÚZ 7301   o       950 tis. Kč 

§ 4359, pol. 5223, ÚZ 7301   o       200 tis. Kč 

§ 4371, pol. 5222, ÚZ 7301   o       250 tis. Kč 

§ 4372, pol. 5223, ÚZ 7301   o         50 tis. Kč 

§ 4377, pol. 5221, ÚZ 7303   o       330 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7301   o       200 tis. Kč 

- z v y š u j í  

neinvestiční transfery podnikatelským subjektům  v ORJ 180 

§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301   o        260 tis. Kč 

- z v y š u j í  

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4357, pol. 6323, ÚZ 7301   o       140 tis. Kč 

§ 4374, pol. 6322, ÚZ 7301   o       137 tis. Kč 

§ 4374, pol. 6322, ÚZ 1355   o         50 tis. Kč 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í 
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běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401   o         200 tis. Kč 

- z v y š u j í  

běžné výdaje v ORJ 270 

§ 4349, pol. 5139, ÚZ 7401   o         100 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5194, ÚZ 7401   o         100 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) a ke schválení návrh dle bodu 

4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
7) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru a nadačních příspěvků do 
vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 
  
Usnesení číslo: 10013/RM1418/135 

(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 předchozích souhlasů s nabytím daru 

a nadačních příspěvků 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 smluv dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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RM_M 14 
Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o navýšení účelové 
investiční dotace z rozpočtu SMO 
  
Usnesení číslo: 10014/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 1040/ZM1014/16 
k usnesení č. 1567/ZM1014/22 
k usnesení č. 1660/ZM1014/23 
k usnesení č. 2527/ZM1014/32 
k usnesení č. 2656/ZM1014/33 
k usnesení č. 2788/ZM1014/34 
k usnesení č. 0709/ZM1418/10 
k usnesení č. 1174/ZM1418/18 
k usnesení č. 1497/ZM1418/23 
k usnesení č. 2258/ZM1418/35 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení účelové investiční dotace společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se 

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

“Rekonstrukce Domu kultury POKLAD” a o uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě ev. č. 

1343/2012/KZ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a důvodové zprávy s úpravou. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 

100 mil. Kč, pro rok 2020 částku 200 mil. Kč a pro rok 2021 částku 14 mil. Kč, což představuje 

nevyčerpanou část poskytnuté investiční dotace na realizaci stavby “Rekonstrukce Domu 

kultruy POKLAD” s úpravou 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
3) ukládá 

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

Rigerovi, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) až 2) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

19.09.2018 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 50 
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních 
prostředků na jednoleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 10015/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté 

projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 dle důvodové 

zprávy a přílohy č. 1, 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

19.09.2018 k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 51 
Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2018/2019            
a schválení Zásad na poskytnutí stipendia v akademickém roce 
2019/2020 
  
Usnesení číslo: 10016/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 2074/ZM1418/32 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2018/2019 studujícím  

ve výši uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 

2018/2019 mezi statutárním městem Ostrava a příjemci stipendia dle bodu 1) tohoto usnesení              

a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2019/2020 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

navrhnout body 1) - 3) předloženého materiálu k projednání na zastupitelstvo města dne 

19.09.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 9 
Uzavření memoranda o spolupráci při uspořádání olympijského 
festivalu v roce 2020 
  
Usnesení číslo: 10017/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít Memorandum o spolupráci při uspořádání olympijského festivalu s Českým 

olympijským výborem se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 48546607 dle 
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Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 

4 mil. Kč a pro rok 2020 částku 6 mil. Kč na uspořádání letního olympijského festivalu v roce 

2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

zasedání dne 19.9.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 10 
Uzavření memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro akci 
Ostrava Beach Open 2019 - mezinárodní turnaj FIVB v plážovém 
volejbale 
  
Usnesení číslo: 10018/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře při uspořádání akce Ostrava 

Beach Open 2019 - mezinárodní turnaj FIVB v plážovém volejbale se společností RAUL, s.r.o., 

se sídlem Elišky Krásnohorské 12/5, 110 00 Praha1, IČO 25608673 dle Přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 



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 33/75  
  

4 mil. Kč na uspořádání Ostrava Beach Open 2019 - mezinárodní turnaj FIVB v plážovém 

volejbale 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

jednání dne 19.9.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 41 
Žádost spolku Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z.s. a Hokejový klub 
RT TORAX PORUBA 2011, z.s. o rozšíření podmínek použití dotace 
plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy. 
  
Usnesení číslo: 10019/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o rozšíření podmínek použití poskytnutých peněžitých prostředků: 

spolku Hokejový klub RT TORAX PORUBA z.s., se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 

Ostrava - Poruba, IČ: 70313288 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření Dodatku č. 1 

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 2394/2018/ŠaS dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu. 

spolku Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z.s., se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 

Ostrava - Poruba, IČ: 22889833 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavření Dodatku č. 1 

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 2395/2018/ŠaS dle přílohy 

č. 6 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení dne 19.9.2018 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 48 
Návrh Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména 
v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města 
Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020 
  
Usnesení číslo: 10020/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit návrh Programu  na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména  v oblasti 

technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 

2020 dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu  na podporu vzdělávání             

a talentmanagementu zejména  v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního 

města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení Programu  na podporu vzdělávání                         

a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního 

města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

19.09.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 7 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro městský obvod Vítkovice 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava pro městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky. 
  
Usnesení číslo: 10021/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 202/2, zahrada        

o výměře 145 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (ul. Přerušená), 

za účelem využití této části jako zahrada, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok, 

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

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

2) vydává 

  
pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, 709 39 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 1093/5, ost. plocha - 

zeleň o výměře 28 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Výstavní) 

s 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX 

709 00 XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX 

za účelem využití této části pozemku pro zajištění přístupu (schodiště) a zásobování (rampa) 

budovy 

 č.p. 2119 v jejím vlastnictví, 

v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 5 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
RM_M 23 
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10022/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc 

- pozemek parc.č. 2757/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh             
na její svěření městskému obvodu Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 10023/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava,  a to pozemek parc.č. 

2003/23 od níže uvedených podílových spoluvlastníků: 

- podíl ve výši ideální 1/2 od manželů XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX 

XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX  

- podíl ve výši ideální 1/2 od manželů XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX 

XXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX  

za cenu obvyklou v celkové výši 835.630,- Kč, přičemž každý ze spoluvlastníků obdrží částku 

ve výši 417.815,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek 
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svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky               

č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava 

nabude uvedenou nemovitou věc do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedenou 

nemovitou věc do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10024/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- část pozemku p.p.č. 65/1, ost. plocha, zeleň, o výměře 162 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 2118-65/2018 oddělena a označena jako díl c), 

- část pozemku p.p.č. 681/1, ost. plocha, zeleň, o výměře 15 m
2
, která je dle geometrického plánu 

č. 2118-65/2018 oddělena a označena jako díl a), 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 70.800,00 Kč 

a dále 

- část pozemku p.p.č. 65/16, ost. plocha, zeleň, o výměře 3665 m
2
, která je dle geometrického 
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plánu č. 2118-65/2018 označena jako díl b), 

od vlastníka RESIDOMO, s.r.o., IČO 052 53 268, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.466.000,00 Kč, 

kdy tyto všechny části jsou sloučeny do pozemku p.p.č. 65/15, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

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

za podmínky, že před podpisem kupní smlouvy dojde k výmazu zástavního práva smluvního            

z listu vlastnictví č. 1587 pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě 

  

2) souhlasí 

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

- část pozemku p.p.č. 399/1, trvalý travní porost, o výměře 16 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2122-14/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 399/3, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku p.p.č. 403/5, zahrada, o výměře 7 m2, která je dle geometrického plánu               

č. 2122-14/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 403/51, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku p.p.č. 403/6, trvalý travní porost, o výměře 248 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2122-14/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 403/6, ost. plocha, ost. 

komunikace 

od vlastníka: 

XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 95.060 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) 

a 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 

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

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

vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města rozhodlo označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) tohoto 
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usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

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

vlastnictví 

  

5) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 930,              

od vlastníka XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za požadovanou kupní cenu 

1.202.000,00 Kč 

  

6) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 930,                

od vlastníka XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za cenu obvyklou ve výši 437.700,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 

6) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 

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

a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do 

svého vlastnictví 

  

8) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města rozhodlo označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 6) tohoto 

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

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

a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do 

svého vlastnictví 

  

9) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 8) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 28 
Návrh koupit části nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10025/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

209/21, trvalý travní porost, o výměře 13 m2, která je dle geometrického plánu č. 2017-34/2018 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 209/23, ost. plocha, ost. komunikace, 

od vlastníka XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 4.510,00 Kč 

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

  

2) souhlasí 

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

17/6, zahrada, o výměře 13 m2, která je dle geometrického plánu č. 2124-16/2018 oddělena              

a nově označena jako pozemek p.p.č. 17/172, ost. plocha, ost. komunikace, 

od vlastníků: 

XXXXXXX XXXX XXXXXX, rok narození XXXX a XXXXX XXXXXXXX, rok narození 

XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

za cenu obvyklou ve výši 5.210,00 Kč s tím, že současně statutární město Ostrava uhradí 

manželům Blažkovým náklady na výmaz zástavního práva smluvního z listu vlastnictví č. 786 

vedeného pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve výši 1.500,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, to vše za podmínky, 

že před podpisem kupní smlouvy bude z výše uvedeného listu vlastnictví vymazáno zástavní 

právo smluvní zajišťující uspokojení tam uvedeného dluhu s příslušenstvím a tam uvedených 

budoucích dluhů, které svědčí věřiteli Komerční banka, a.s. 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) 

a 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 

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

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

vlastnictví 
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4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, 

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

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

za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 4) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Nesouhlas se záměrem města prodat část nemovité věci v k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10026/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,               

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená městskému obvodu Michálkovice, a to část 

pozemku p.p.č. 92/1, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 258 m
2
 - dle pracovní verze 

geometrického plánu, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 1185/5,          

od vlastníka XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 

10.920,00 Kč s tím, že současně statutární město Ostrava uhradí MUDr. Gabriele Vaníkové 

Jahůdce náklady na výmaz veškerých zástavních práv smluvních z níže uvedeného listu 

vlastnictví ve výši 1.500,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že 

před podpisem kupní smlouvy budou z listu vlastnictví č. 307 vedeného pro k.ú. Svinov, obec 

Ostrava, okres Ostrava-město vymazána veškerá zástavní práva smluvní zajišťující dluhy výše 
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zmíněného vlastníka daného pozemku vůči věřiteli Hypoteční banka, a.s. 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 

2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude             

do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovitou věc, uvedenou v bodu 2) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, 

že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10027/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 550/11, 

ost. plocha, ost. komunikace, od XXXX XXXXX XXXX, rok narození XXXX, bydliště 

XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou             

ve výši 1.670,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 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 43/75  
  

2) souhlasí 

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

- část pozemku p.p.č. 538/5, zahrada, o výměře 4 m2, která je dle geometrického plánu           

č. 2113-21/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 538/6, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku p.p.č. 540/39, zahrada, o výměře 22 m2, která je dle geometrického plánu            

č. 2113-21/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 540/70, ost. plocha, ost. 

komunikace 

od vlastníka XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 10.860,00 Kč 

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

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) 

a 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 

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

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

vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, 

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

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

za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10028/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

 

1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit věci nemovité, a to části pozemků: 

parc. č. 1006/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 385 m2, 

parc. č. 3108/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2, 

parc. .č. 3108/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 235 m2, 

parc. č. 3108/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 165 m2, (dle přílohy č. 2/1), 

parc. č. 3108/23- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 346 m2 , 

parc. č. 3108/27 - ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2, 

parc. č. 3108/28 - ostatní ploch, ostatní komunikace o výměře 46 m2, 

parc. č. 3108/1 - ostatní plocha, dráha, a to část A o výměře 3 m2 a část B o výměře 18 m2, (dle 

přílohy č. 2/2), 

parc. č. 3108/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2, (dle přílohy č. 2/3), 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava, dle zákresu na snímku, který je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

Za podmínky že se statutární město Ostrava stane vlastníkem výše uvedených nemovitých věcí 

  

 
RM_M 32 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemku v k. ú. Slezská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10029/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, 

jiná plocha o výměře 3,8 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

s Občanskou demokratickou stranou 

se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 

IČO: 161 92 656, DIČ: CZ16192656 

Regionální sdružení Moravskoskezský kraj 

Sokolská třída 1204/8, 702 00 Ostrava 1 

za účelem umístění reklamního zařízení pro volby 2018 

v termínu 10. 9. 2018 - 8. 10. 2018 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 33 
Návrh na souhlas s trvalým odnětím, návrh na záměr města pronajmout 
a vypůjčit pozemky 
  
Usnesení číslo: 10030/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s trvalým odnětím pozemku parc. č. 1941/2 - orná půda v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava,     

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena městskému obvodu Hošťálkovice 

ze zemědělského půdního fondu 

pro statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice, se sídlem Rynky 277, 725 28 

Ostrava-Hošťálkovice, IČO 008 45 451 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 792/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a to část A o výměře 7,5 m2, část B o výměře 3 m2 a část C o výměře 8 m2 v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města výpůjčit pozemek parc. č. 2439/3 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 34 
Návrh na souhlas s přeložkou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s budoucím povinným ČR 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, investorem Město 
Vratimov 
  
Usnesení číslo: 10031/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s přeložením vodovodního řadu DN 100 ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

pro investora: 

Město Vratimov 

se sídlem Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov 

IČO 00297372, 

v rámci stavby “Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a Horních Datyních, chodníky 

Horní Datyně ul. Vratimovská”, 

dle katastrálního situačního výkresu, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě – zřízení nebo vedení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 

100 k pozemku: 

p. p. č. 217/1 - zahrada 

v k. ú. Horní Datyně, obec Vratimov, 

s budoucím povinným: 

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, 

IČO 69797111 

a 

s investorem 

Město Vratimov 

se sídlem Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov 

IČO 00297372, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh koupit pozemky od Milnea, s.p. v likvidaci a zahájit jednání ve věci 
uzavření kupní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 10032/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem koupit pozemky: 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1359/1 

- parc. č. 1359/2 

- parc. č. 1359/4 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 17/2 

v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 521/2 

- parc. č. 521/26 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 806/4 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- p.č.st. 285 

- p.p.č. 246/1 

- p.p.č. 252/1 

- p.p.č. 254/7 

- p.p.č. 254/8 

- p.p.č. 1044 

- p.p.č. 1045 

- p.p.č. 1064 

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 

- parc. č. 683 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

- parc. č. 2563/2 

- parc. č. 2563/3 

- parc. č. 2563/4 

- parc. č. 2616 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 774/3 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- p.p.č. 888/2 

- p.p.č. 1211/2 

- p.p.č. 4399 

- p.p.č. 4454 

v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Ostrava 

- parc. č. 1793 

- parc. č. 1794 
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- parc. č. 1795 

- parc. č. 1796 

- parc. č. 1797 

- parc. č. 1798 

- parc. č. 1800   

vše od: 

MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 04, Praha 6,  

IČO: 000 16 187 

vše za kupní cenu v celkové výši 2.722.200,- Kč 

a s návrhem zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava k vybudování sjezdu, návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k. ú. Přívoz k vybudování zpevněných ploch a sjezdu, návrh 
na záměr města nepronajmout pozemky v k. ú. Moravská Ostrava za 
účelem umístění objektu k prodeji a výrobě pečiva 
  
Usnesení číslo: 10033/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 190/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace           

o výměře 14 m
2
 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou 

č. 1/2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 412/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace   

o výměře  32,50 m
2
 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle zákresu v situačním snímku, který je 

přílohou č. 2/2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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3) rozhodla 

  
že město nemá záměr pronajmout pozemek parc. č. 434/2 – ostatní plocha, jiná plocha            

o výměře  457 m2 a parc. č. 434/1 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 18 m
2
 oba 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 3/2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Poruba a v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10034/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace  

o výměře 18 m2 v k. ú. Poruba, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého 

materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a to část A o výměře 21 m2, část B o výměře 3 m2 a část C o výměře 5 m2 v k. ú. Poruba, obec 

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

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 142 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 

- parc. č. 148/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 38 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 10035/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele neuzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemku parc. č. 405/1 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s ASLIDO - Akční skupina s lidmi bez domova, z. s. 

se sídlem Závodní 1370/98, 

703 00 Ostrava 

IČO 028 08 544 

za účelem umístění stanového městečka 

ve dnech 14. 9. - 15. 9. 2018 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci - osvětlovací pult 
STRAND LIGHTING série 3 
  
Usnesení číslo: 10036/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  neupotřebitelnosti a likvidaci movité věci statutárního města Ostravy - osvětlovací pult 

STRAND LIGHTING série 3, vedený pod inv. číslem 42542, v pořizovací ceně                   

184 206,90 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

předseda: Miloslav Petrovič, za odbor hospodářské správy 

členové:   Stanislav Tomeček, za odbor hospodářské správy 

                Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi vyhotovit zápis o provedené likvidaci 
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 Vyřizuje: Miloslav Petrovič, T: 30.09.2018 

 odborný pracovník technické správy majetku 

  
 

RM_M 42 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu v rámci 
projektu “Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” č. 11 
v bytovém domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 10037/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu v rámci projektu 

“Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” ev. č. 2934/2017/MJ ze dne 

20. 9. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2018, na pronájem bytu č. 11 o velikosti 1+kk, 

umístěného ve 4. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 3032, který je součástí pozemku parc. 

č. 126/3, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní 100, Ostrava-Bělský Les,             

s nájemcem 

MXXXXX MXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem  XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

z důvodu prodloužení doby určité, a to do 1. 4. 2019, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava            
a návrh uzavřít Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti              
s povinným Povodí Odry, s. p. 
  
Usnesení číslo: 10038/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to pozemky ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Polanka nad Odrou: 

- část pozemku parc.č. 30/2, zahrada, díl a), o výměře 1 m2 a část pozemku parc.č. 31/3, zahrada, 

díl b), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č. 3270-71/2017 

nově označené jako pozemek parc.č. 30/3, zahrada, 

- část pozemku parc.č. 31/2, zahrada, díl c), o výměře 5 m2 a část pozemku parc.č. 31/3, zahrada, 

díl d), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č. 3270-71/2017 
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nově označené jako pozemek parc.č. 31/4, zahrada, 

- část pozemku parc.č. 1575/1, zahrada, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu                

č. 3264-65/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1575/4, zahrada, 

- část pozemku parc.č. 1631/2, zahrada, o výměře 111 m2, dle geometrického plánu             

č. 326-/66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1631/7, zahrada, 

- část pozemku parc.č.1695, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m2, dle geometrického 

plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1695/2, ost. plocha, jiná 

plocha, 

- část pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 26 m2, dle geometrického 

plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/8, ost. plocha, jiná 

plocha, 

- část pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m2, dle geometrického 

plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/9, ost. plocha, jiná 

plocha, 

- část pozemku parc.č. 1713, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m2, dle geometrického 

plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1713/2, ost. plocha, jiná 

plocha, 

- část pozemku parc.č. 1725/3, zahrada, o výměře 212 m2, dle geometrického plánu               

č. 3268-69/2017 odddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1725/13, zahrada, 

- část pozemku parc.č. 1725/3, zahrada, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu                        

č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1725/14, zahrada, 

- část pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m2, dle geometrického 

plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/5, ost. plocha, jiná 

plocha, 

- část pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, dle geometrického 

plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/6, ost. plocha, jiná 

plocha, 

- část pozemku parc.č.1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle geometrického 

plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/7, ost. plocha, jiná 

plocha, 

- parc.č. 32/4,  

- parc.č. 57/1,  

- parc.č. 1574/2,  

- parc.č. 1725/2,  

Povodí Odry, státnímu podniku, IČO 708 90 021, sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava 

a s návrhem uzavřít darovací smlouvu v rámci “Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení 

služebnosti” - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - zřízení, 

provozování a údržby kanalizace DN 800, DN 1000, vodovodního řadu DN 100, DN 150, 

veřejného osvětlení k pozemkům: 

parc. č. 1736/8 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1736/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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parc. č. 1736/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1736/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 32/4 – zahrada, 

parc. č. 1736/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 57/1 – trvalý travní porost, 

parc. č. 1695/2 – ostatní plocha, jiná plocha,  

všechny v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

s povinným: 

Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 708 90 021, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření darovací smlouvy v rámci “Darovací 

smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti” uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 49 
Informace o zániku předkupního práva zřízeného podle § 101 zák.             
č. 183/2006 Sb. u pozemků v RZ Hrušov 
  
Usnesení číslo: 10039/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o zániku předkupního práva vedeného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 801 

- statutární město Ostrava, pro katastrální území Hrušov u pozemků uvedených v příloze č. 1 

tohoto materiálu, formou splynutí osoby ve prospěch které bylo toto předkupní právo zřízeno             

a vlastníka pozemku ke kterému bylo toto předkupní právo zřízeno, s bližším upřesněním dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru majetkového 
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zajištění výmazu předkupního práva vedeného v katastru nemovitostí dle bodu 1) tohoto 

usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smluvních 
vztahů v souvislosti se Strategickou průmyslovou zónou Mošnov 
  
Usnesení číslo: 10040/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na zhotovení dokumentací pro umístění a provádění stavby ORG 8207 SPZ Ostrava 

Mošnov-TI-II.etapa – plynofikace ploch G1 a G2 - připojení na STL rozvody zemního plynu              

a příslušnou inženýrskou činnost se společností IGEA s.r.o., se sídlem: Na Valše 47/3, Přívoz, 

702 00 Ostrava, IČO: 46580514 za cenu nejvýše přípustnou 170 000,- Kč bez DPH dle přílohy   

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
“Oprava kanalizací v ul. Strelkovova, Chrjukinova a Sarajevova - PD” - 
uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 10041/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu               

na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby “Oprava kanalizací v ul. 

Strelkovova, Chrjukinova a Sarajevova” v k.ú. Zábřeh, obec Ostrava dle přílohy č.1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu se zhotovitelem: 

Ing. Renata Fuková 

se sídlem: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava-Krásné Pole 

IČO: 154 97 551 
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za cenu nejvýše přípustnou 226.800,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy          
o dílo na zpracování projektové dokumentace vč. výkonu inženýrské 
činnosti a výkonu autorského dozoru v rámci stavby “Rekonstrukce 
vodovodu ul. Fráni Šrámka” v Ostravě - Mariánských Horách 
  
Usnesení číslo: 10042/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace vč. výkonu inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru v rámci stavby 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Fráni Šrámka” v Ostravě - Mariánských Horách se zhotovitelem: 

Ing. Renata Fuková 

Místo podnikání: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 

IČO: 15497551 

za cenu nejvýše přípustnou 289.000 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby 
“Rekonstrukce VO oblast Červeného kříže - Bozděchova” 
  
Usnesení číslo: 10043/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na výkon technického 

dozoru stavebníka při realizaci stavby ”Rekonstrukce VO oblast Červeného kříže - Bozděchova” 

v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za cenu nejvýše přípustnou 205100,- Kč bez 

DPH se společností PTD Muchová, s.r.o., IČO: 27767931, se sídlem Olešní 313/14, 712 00 

Ostrava, dle přílohy č. 1 tohoto 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 56/75  
  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu Heřmanice - Bučina”, poř.č. 
182/2018 
  
Usnesení číslo: 10044/RM1418/135 

(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 rekonstrukci vodovodního 

řadu A v rámci stavebního objektu SO 06 stavby ”Heřmanice - rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace, lokalita Bučina” v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové:  

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s.  

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Využití vlečky pro výletní vlak DOV - ZOO II.”, poř.              
č. 192/2018 
  
Usnesení číslo: 10045/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

investičního záměru “Využití vlečky pro výletní vlak DOV - ZOO II.” v k. ú. Slezská Ostrava           

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

Dopravní projektování, spol. s.r.o. 

se sídlem: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava 

IČO: 25361520 

za cenu nejvýše přípustnou 554 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. Maroldova (PD+IČ+AD)”, 
poř. č. 173/2018 
  

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 10046/RM1418/135 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy stavby 

“Rekonstrukce kanalizace v ul. Maroldova” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Projekt 2010, s.r.o. 

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

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 528 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II.”, 
poř. č. 054/2018 
  
Usnesení číslo: 10047/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,           

o zadávání veřejných zakázek, v platném  znění, na realizaci stavby „Rekonstrukce              

a modernizace Domu kultury Poklad“, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Mgr. Bc. Darina Daňková - AKORD & POKLAD, s.r.o. 

 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 
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4. Jiří Vítek - AKORD & POKLAD, s.r.o. 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení   

členové:   

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

3. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

4. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

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

6. Ing. Karel Adamčík - AKORD & POKLAD, s.r.o. 

7. Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D. - FLAGRO a.s. 

8. Ing. Milan Matoušek - FLAGRO a.s. 

9. Ing. Ondřej Fabián - zpracovatel DPS 

10. Ing. Petr Pivoda - člen dozorčí rady AKORD & POKLAD, s.r.o. 

náhradníci:   

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora   

2. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční  

3. Ing. Ondřej Klučka - odbor investiční 

4. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

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

6. Mgr. Bc. Darina Daňková - AKORD & POKLAD, s.r.o. 

7. Ing. Jan Kubesa - FLAGRO a.s. 

8. Ing. Martin Třaskoš - FLAGRO a.s. 

9. Jiří Vítek - AKORD & POKLAD, s.r.o. 

10. Vladimír Polák - člen dozorčí rady AKORD & POKLAD, s.r.o. 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_M 22 
Předchozí souhlas RM k nabytí nemovitosti do majetku města 
  
Usnesení číslo: 10048/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

•  

 pozemku parc.č. 467/1 v k. ú. Zábřeh-VŽ pro městský obvod Vítkovice 

  

 
RM_M 60 
Architektonická soutěž Biskupská 
  
Usnesení číslo: 10049/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postoupením realizace stavby ”Novostavba bytového domu Kostelní - Biskupská              

v Ostravě” spolu se zadáním (na základě výsledku soutěže) veřejné zakázky jednacím řízením 

bez uveřejnění dle ustanovení § 143 odst. 2 a § 65 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, na vypracování projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu,  

a to včetně všech fází potřebných pro vypracování této PD (příprava zakázky, studie stavby, 

autorský dozor apod.) s předpokládanými finančními náklady na vypracování PD ve výši 

6.000.000,-Kč bez DPH městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy 

postoupit realizaci stavby dle bodu 1) tohoto usnesení, spolu se zadáním (na základě výsledku 

soutěže)veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění dle ustanovení § 143 odst. 2 a § 65 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování 

projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu, a to včetně všech fází potřebných pro 

vypracování této PD (příprava zakázky, studie stavby, autorský dozor apod.) s předpokládanými 

finančními náklady na vypracování PD ve výši 6.000.000,-Kč bez DPH městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz  
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 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 14.09.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_VZ 10 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení ověřovací studie využití objektu bývalého obchodního 
domu Ostravica 
  
Usnesení číslo: 10050/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení ověřovací studie 

využití objektu bývalého obchodního domu Ostravica 

se zhotovitelem: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00  Ostrava 

IČO: 05725674 

za cenu nejvýše přípustnou 99.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji                          
na spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji” a “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” 
  
Usnesení číslo: 10051/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 0812/ZM1418/12 
k usnesení č. 1684/ZM1418/26 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 296 190 Kč          

za účelem spolufinancování výměny kotlů v rámci projektu “Kotlíkové dotace                  

v Moravskoslezském kraji” a 1 959 075 Kč za účelem spolufinancování výměny kotlů v rámci 

projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” a o uzavření smluv            

o poskytnutí dotací dle příloh č. 2 a 4 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava  

a Moravskoslezským krajem, IČO: 708 90 692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje: 

na § 3713, pol. 5909, ORJ 190 .................................................... o 2 256 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery: 

na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 .................................................... o 2 256 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 5 
Přijetí dotace na projekt “Likvidace poškozených monitorovacích vrtů     
v okolí ochranného pásma vodního zdroje” 
  
Usnesení číslo: 10052/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 06218/RM1418/90 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy č. 03681712 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životní prostředí České 

republiky mezi příjemcem podpory statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Státním 

fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 

IČO: 00020729, na financování projektu “Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v okolí 

ochranného pásma vodního zdroje” ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

prostřednictvím Národního programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu “Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma 
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vodního zdroje” následovně: 

v roce 2018: na předfinancování projektu ve výši 172 863,75,- Kč, přičemž ve finanční částce je 

obsaženo spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky v celkové výši 

116 645,- Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 6 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů  
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace             
v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 10053/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 1789/ZM1418/27 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Ostravy v celkové 

výši 610 000 Kč fyzickým osobám uvedeným ve smlouvách v přílohách č. 1 až 5 předloženého 

materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu 

“Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” a o uzavření příslušných smluv o zápůjčce dle 

přílohy č. 1 až 5 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými 

fyzickými osobami 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje 

§ 3713, pol. 5909, ORJ 190 ................................................. o 610 tis. Kč 
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- zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 

§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 ................................................. o 610 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 58 
Zapojení města Ostravy do kampaně Evropský týden mobility             
(16. - 22. září) v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 10054/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zapojení města Ostravy do kampaně Evropský týden mobility (16. - 22. září) v roce 2018 dle 

přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o podpisu charty Evropského týdne 

mobilty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Svoz a využití biolog. odpadu z kuchyní a stravoven 
ZŠ a MŠ”, poř. č. 191/2018 
  
Usnesení číslo: 10055/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zajištění pravidelného svozu 

a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven ze základních a mateřských 

škol  v rozsahu předloženého materiálu s úpravou 

  

2) jmenuje 
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komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. - odbor ochrany životního prostředí 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bc. Vítězslav Dobeš, CSc. - odbor ochrany životního prostředí 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová- náměstkyně primátora 

2. Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. - odbor ochrany životního prostředí 

3. Jiří Štěpánek- odbor ochrany životního prostředí 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Bc. Vítězslav Dobeš, CSc.- odbor ochrany životního prostředí 

3. Ing. Monika Kostihová - odbor ochrany životního prostředí 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 13 
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 237/18/LCD, ev. č. 
2124/2018/OFR sjednané s Českou spořitelnou, a.s. dne 30.5.2018 
  
Usnesení číslo: 10056/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 237/18/LCD, ev. č. 2124/2018/OFR 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Českou 

spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782 ve znění dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu na rozšíření účelu použití prostředků z úvěru o investiční akci 

„Rekonstrukce a výstavba víceúčelového hřiště na ul. Halasova, Ostrava – Vítkovice“ 

  

2) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 43 
Návrh na uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních 
službách s PPF bankou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10057/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách pro zřízení 

termínovaného vkladu s automatickým obnovením na 1 měsíc s PPF bankou, a.s., se sídlem, 

Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 160 41, IČO 47 11 61 29  dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu 

  

2) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu podepisoval s PPF 

bankou, a.s., se sídlem, Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 160 41, IČO 47 11 61 29 Žádosti           

o změnu termínovaného vkladu – navýšení nebo snížení jistiny termínovaného vkladu, případně 

jeho ukončení , dle odst. 1. Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách, 

specifikace – termínovaný vklad 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 45 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 10058/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně účelu části dotace ve výši 11 560,09 Kč, poskytnuté městskému obvodu Pustkovec          

na provizorní opravu opěrné zdi pod MK Pustkovecká na akci Rekonstrukce opěrné zdi pod MK 

Pustkovecká 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku Dětskému centru Domeček, 

příspěvkové organizaci o 694 tis. Kč 

  

3) souhlasí 

  
s převodem částky 91 280 Kč z rezervního fondu Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové 

organizace k posílení fondu investic 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 5 000 tis. Kč (A.1.) 
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                                                   o 694 tis. Kč (A.2.) 

                      ÚZ 341, ORJ 120 o 150 tis. Kč (A.3.) 

- běžné výdaje 

na § 3569, pol. 5138, ORJ 170 o 27 tis.Kč (C.3.) 

na § 6399, pol. 5362, ORJ 120 o 2 000 tis. Kč (E.1.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3238000000 o 1 140 tis. Kč (C.2.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3539, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 170, org. 4241 o 5 000 tis. Kč (A.1.) 

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 170, org. 4245 o 694 tis. Kč (A.2.) 

na § 3315, pol. 5336, ÚZ 341, ORJ 160, org. 4215 o 150 tis. Kč (A.3.) 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 694 tis. Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 609 o 11 tis. Kč (C.1.) 

                                   ÚZ 90, ORJ 120, org. 522 o 975 tis. Kč (E.2.)   

s n i ž u j í  

- běžné výdaje 

na § 3599, pol. 5492, ORJ 170 o 27 tis. Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3069000000 o 1 140 tis. Kč (C.2.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 694 tis. Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 509 o 11 tis. Kč (C.1.) 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 

 

 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 000 tis. Kč (E.1.) 

                                                  o 975 tis. Kč (E.2.) 

Městský obvod Pustkovec (C.1.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 609 o 11 tis. Kč 

- sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
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na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 509 o 11 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce opěrné zdi pod MK Pustkovecká 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0900006000000 o 11 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na provizorní opravu opěrné zdi pod MK Pustkovecká 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 11 tis. Kč 

Městský obvod Svinov (E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 90, org. 522 o 975 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx, ÚZ 90 o 975 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 12 
Návrh na uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě o veřejných službách               
v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 10059/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si právo rozhodnout o uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD           

o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o veřejných službách          
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v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2,           

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 64 
Uzavření Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních závazků při 
zabezpečení přepravy akreditovaných účastníků Kontinentálního 
poháru v atletice 
  
Usnesení číslo: 10060/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních závazků při zabezpečení přepravy 

akreditovaných účastníků Kontinentálního poháru v atletice” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5169,  ORJ 0161                                                                                  o 51 tis. Kč 

z v ý š í: 

běžné výdaje 

na § 2292, pol. 5193, ORG 0000000009205, ÚZ 000000093, ORJ 0100                    o 51 tis. Kč 

  

3) ukládá 



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 71/75  
  

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě” - 
jmenování Hodnotící komise 
  
Usnesení číslo: 10061/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 07133/RM1418/100 
k usnesení č. 09785/RMm1418/29 
  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

1. Mgr. David Mareš, Ph.D. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

2. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 

3. Mgr. Magda Švédíková - odbor dopravy 

náhradníci: 

1. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

2. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy 

3. Mgr. Ing. Tomáš Kondělka - odbor dopravy 

  

  

2) jmenuje 

  
Hodnotící komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 

členové: 
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1. JUDr. Lukáš Semerák - člen rady města 

2. Mgr. David Mareš, Ph.D. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

3. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 

4. Ing. Miloš Novák - Ostravské komunikace, a.s. 

5. Mgr. Magda Švédíková - odbor dopravy 

náhradníci: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

3. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy 

4. Ing. Miroslav Laštůvka - Ostravské komunikace, a.s. 

5. Ing. Mgr. Tomáš Kondělka - odbor dopravy 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

informovat společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 

Brno, IČ: 283 05 043, o rozhodnutí rady města k zabezpečení veškerých potřebných úkonů 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených 
do Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10062/RM1418/135 

(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 města Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

na jeho jednání dne 19.9.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 65 
Odstoupení od smlouvy 
  
Usnesení číslo: 10063/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odstoupení od smlouvy - objednávky č. 2195/2018/130 ze dne 11.7.2018 vyhotovené odborem 

hospodářské správy pro dodavatele: SpeedCard, s.r.o. se sídlem: Dářská 265/3, 198 00 Praha 9, 

IČO: 27912353 z důvodu nesplnění předmětu objednávky 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy, 

aby zajistil všechny úkony směřující k realizaci bodu 1) tohoto usnesení. 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.09.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 5 
Výměna plynového kotle včetně zásobníku teplé vody v objektu 
Boleslavova 17 v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 10064/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě I.G.B. Holding a.s., Stodolní 851/4,              

702 00 Ostrava, IČO: 60792434 na výměnu plynového kotle včetně zásobníku teplé vody               

v objektu Boleslavova 878/17 v Ostravě, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 138 058,--  Kč 
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bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 07.09.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 1 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání se funkce 
přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 10065/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení (stávající přísedící) 

1. paní ŠXXXX BXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXXX, XXXXXX 

XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

2. paní JXXX MXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXX XXXXXXX, 

XXXXXXXXX XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

3. paní Ing. JXXX PXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXXX, 

XXXXXXXXX XXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

4. paní MXXXX ŠXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXX XXXXXXX, XXXX 

XXXX XXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

nových kandidátek 

1. paní BXXXXXX JXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXX, XXXXXXXX 

XXXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

2. paní Ing. VXXXXX ŠXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXX, XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011) 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) bere na vědomí 

  
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní VXXX SXXXXXXX, trvalý pobyt 
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Ostrava-XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, o vzdání se funkce přísedící 

zastupitelstvu města 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) a oznámení dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 8 
Návrh městského obvodu Poruba na změnu obecně závazné vyhlášky  
č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 
  
Usnesení číslo: 10066/RM1418/135 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
a) návrh městského obvodu Poruba na změnu obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním 

klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 

b) odpověď odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy na návrh městského obvodu Poruba 

na změnu obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné 

vyhlášky č. 3/2018 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit materiál dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 

 

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

 


