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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 16.10.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10384/RMm1418/30 RM_M 0 Schválení programu 30. mimořádné schůze rady 

města konané dne 16.10.2018 

35 

10385/RMm1418/30 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

45 

10386/RMm1418/30 RM_M 9 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

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

17.-20.09.2018 

42 

10387/RMm1418/30 RM_M 52 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci              

v rámci “Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2019” financovaného            

z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 

50 

10388/RMm1418/30 RM_MZP 3 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon 

funkce neuvolněným členům ZMO 

35 

10389/RMm1418/30 RM_M 8 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty   

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Polska ve dnech 14.-19.11.2018 

01 

10390/RMm1418/30 RM_M 10 Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora,               

do Belgie (Brusel) ve dnech 08.–10.10.2018 

01 

10391/RMm1418/30 RM_M 11 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty               

Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 

Ostrava, p.o. do Arménie (Jerevan) ve dnech 

28.10.-3.11.2018 

01 

10392/RMm1418/30 RM_M 57 Schválení objednávky - zajištění a realizace 

kulturního programu oslav 100. výročí založení 

samostatného státu Čechů a Slováků dne 

27.10.2018 

01 

10393/RMm1418/30 RM_VZ 25 Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky “Dopravní 

automobil pro JSDH Proskovice”, poř. č. veřejné 

zakázky 216/2018 

01 

10394/RMm1418/30 RM_VZ 26 Veřejná zakázka „Autonomní požární detekce                

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

01 

10395/RMm1418/30 RM_M 66 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty doc. 

Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 

primátora, a RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky 

Ostravského muzea, p.o., do Japonska (Ósaka)               

ve dnech 16.-28.11.2018 

01 

10396/RMm1418/30 RM_M 18 Podnět občana statutárního města Ostrava 28 

10397/RMm1418/30 RM_M 53 Návrh na podání přihlášky do insolvenčního řízení 

ve věci dlužníka One Energy & One Mobile a.s. 
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10398/RMm1418/30 RM_M 54 Podání žaloby o vyklizení nemovité věci - budovy 

bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. st. 

3533, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, město Ostrava 

28 

10399/RMm1418/30 RM_M 55 Uznání nároku žalobce Česká republika - 

Ministerstvo dopravy uplatněného vůči 

statutárnímu městu Ostravě žalobou 

28 

10400/RMm1418/30 RM_M 56 Návrh programu ustavujícího zasedání 

zastupitelstva města 

28 

10401/RMm1418/30 RM_M 65 Uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu 

způsobenou nesprávným úředním postupem 

28 

10402/RMm1418/30 RM_MZP 2 Návrh dalšího postupu týkající se následné 

veřejnosprávní kontroly u příjemce dotace 

02 

10403/RMm1418/30 RM_M 50 ITI ostravské aglomerace - změna výzvy Nositele 

ITI č. 31 Kulturní infrastruktura 

38 

10404/RMm1418/30 RM_M 51 Odsouhlasení opravy termínů ve Smlouvě            

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje na spolufinancování projektu “Hasičská 

zbrojnice Pustkovec” 

38 

10405/RMm1418/30 RM_M 20 Návrh na poskytnutí investičních příspěvků 

Domovu Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 

organizace 

41 

10406/RMm1418/30 RM_M 44 Návrh na poskytnutí investičního a účelového 

neinvestičního příspěvku Domovu Magnolie, 

Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

41 

10407/RMm1418/30 RM_MZP 1 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici 

ředitele Domova pro seniory Iris, 

Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, 

709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 70631824 

41 

10408/RMm1418/30 RM_M 4 Žádost příspěvkové organizace v oblasti 

zdravotnictví o prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně 

86 

10409/RMm1418/30 RM_M 29 Návrh na podání trestního oznámení 86 

10410/RMm1418/30 RM_M 67 Informace o nerealizace projektu Ostrava - 

Bezpečnostní dobrovolník Michálkovice v rámci 

Programu prevence kriminality na místní úrovni 

2018 a vrácení státní účelové dotace na projekt 

86 

10411/RMm1418/30 RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 

nadačního příspěvku do vlastnictví PLATA 

Ostrava, p. o. 

42 

10412/RMm1418/30 RM_M 6 Návrh na uložení odvodu a poskytnutí 

neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, 

příspěvkové organizaci 

42 

10413/RMm1418/30 RM_M 7 Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. 

o., o prodloužení termínů čerpání a vyúčtování 

poskytnutého účelového příspěvku na vybavení 

pracovišť bezpečnostním nábytkem pro zajištění 

ochrany osobních údajů 
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10414/RMm1418/30 RM_M 31 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

se společností SilesNet s.r.o. a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti se společností T-Mobile 

Czech Republic a.s. 

08 

10415/RMm1418/30 RM_M 34 Návrh na změnu usnesení č. 09678/RM1418/132 

ze dne 17. 7. 2018 v bodě 4) 

08 

10416/RMm1418/30 RM_M 35 Návrh na změnu usnesení č. 10311/RM1418/138 

ze dne 2. 10. 2018 

08 

10417/RMm1418/30 RM_M 36 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě          

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene          

k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 

08 

10418/RMm1418/30 RM_M 37 Návrh koupit části nemovitých věcí v k.ú. Stará 

Bělá a k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

08 

10419/RMm1418/30 RM_M 38 Nabídka na nabytí nemovitých věcí v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10420/RMm1418/30 RM_M 39 Návrh na předchozí souhlas rady města s prodejem 

pozemku a návrh na předchozí souhlas rady města 

ke zřízení smluvního práva předkupního 

08 

10421/RMm1418/30 RM_M 40 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku  

v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města 

vypůjčit část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

10422/RMm1418/30 RM_M 41 Návrh na souhlas s užíváním části nemovitostí            

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro 

společnost Smart Innovation Center, s.r.o. 

08 

10423/RMm1418/30 RM_M 43 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Petřkovice, obec Ostrava a záměr města směnit 

část pozemku v k. ú. Nová Ves, obec Ostrava 

08 

10424/RMm1418/30 RM_M 45 Návrh dohody o skončení nájemní smlouvy a návrh 

na záměr města propachtovat prostory sloužící             

k podnikání v k. ú. Moravská Ostrava 

08 

10425/RMm1418/30 RM_M 46 Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní 

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

Ostrava pro Městský obvod Svinov 

08 

10426/RMm1418/30 RM_M 47 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části 

pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10427/RMm1418/30 RM_M 58 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce (k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava) 

08 

10428/RMm1418/30 RM_M 48 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu plynárenského 

zařízení s GasNet, s.r.o. 

08 

10429/RMm1418/30 RM_M 61 Návrh na uzavření smlouvy o převzetí práv              

a povinností ze správního rozhodnutí. Návrh na 

uzavření smlouvy o převodu projektové 

dokumentace a postoupení licence. Souhlas            

s realizací stavby 
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10430/RMm1418/30 RM_M 1 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” 

v souvislosti se stavbou “Cyklistická stezka 

Proskovická, Blanická” 

05 

10431/RMm1418/30 RM_M 2 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” 

v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa Y - 

Průmyslová, Baarova” 

05 

10432/RMm1418/30 RM_M 13 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 

příkazní č. 0078/2016/OI/VZKÚ na navýšení ceny 

projekčních prací dokumentace stavby 

“Reorganizace stávající zastávky MHD Kotva             

na ul. Výškovická” 

05 

10433/RMm1418/30 RM_M 14 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

v rámci stavby “Cyklostezka Nová Ves - vodárna - 

1.etapa” 

05 

10434/RMm1418/30 RM_M 16 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Kanalizace Folvarek II. etapa - 1. část” 

05 

10435/RMm1418/30 RM_M 21 Návrh na uzavření Dohody o narovnání smluvního 

vztahu ke smlouvě o dílo v rámci stavby 

“Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, 

Provaznická, Dr. Martínka” 

05 

10436/RMm1418/30 RM_M 30 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  

z důvodu požadavku na vypracování dokumentace 

pro územní řízení pro akci:”Městská nemocnice 

Ostrava - Modernizace pavilonu E2” 

05 

10437/RMm1418/30 RM_M 33 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 1837/2017/OI/VZKÚ ze dne 30.06.2017           

na realizaci stavby “Odkanalizování ul. 

Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská – oblast 

Slezská Ostrava, Michálkovice – 2.etapa”. 

05 

10438/RMm1418/30 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Dostavba kanalizace            

a rekonstrukce vodovodu ul. Pikartská 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 202/2018 

05 

10439/RMm1418/30 RM_VZ 4 Parková úprava na Prokešově náměstí ( PD + IČ + 

AD ) - zpracování projektové dokumentace a 

výkon inženýrské činnosti 

05 

10440/RMm1418/30 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

výkon technického dozoru a koordinátora BOZP 

při realizaci stavby “Nábřeží Ostravice - lokalita 

most Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 úpravy u 

loděnice” 

05 

10441/RMm1418/30 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 

předprojektové přípravy 

05 

10442/RMm1418/30 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Nová radnice - klimatizace”, poř. 

č. 075/2018 
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10443/RMm1418/30 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodního 

přivaděče Ludgeřovice (PD+IČ+AD)”, poř.            

č. 219/2018 

05 

10444/RMm1418/30 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Kanalizace ul. Staroveská a ul. 

Světlovská - pasport”, poř. č. 229/2018 

05 

10445/RMm1418/30 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

Smetanovo náměstí (PD+IČ+AD)”, poř.            

č. 218/2018 

05 

10446/RMm1418/30 RM_VZ 12 Veřejná zakázka „Výstavba nové tramvajové 

smyčky Ostrava - Výstaviště(PD+IČ+AD)“ poř.  

č. 223/2018 

05 

10447/RMm1418/30 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Kanalizace ul. Martínkova 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 228/2018 

05 

10448/RMm1418/30 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Rekonstrukce Sokolské třídy 

(IZ)”, poř. č. 165/2018 

05 

10449/RMm1418/30 RM_VZ 16 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

aktualizace rozpočtů a soupisu stavebních prací           

a související inženýrskou činnost pro stavbu: 

Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice - I.etapa  

a Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice - II. 

etapa. 

05 

10450/RMm1418/30 RM_VZ 17 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní            

pro stavbu “Rekonstrukce ul. Dlouhá včetně 

veřejného osvětlení” 

05 

10451/RMm1418/30 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v ul. 

Stavovská”, poř. č. 262/2018 

05 

10452/RMm1418/30 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “LDN Radvanice - zateplení 

obvodového pláště a výměna oken a dveří”, poř.  

č. 094/2018 

05 

10453/RMm1418/30 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

Heřmanice - Bučina”, poř.č. 182/2018 

05 

10454/RMm1418/30 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Stavby VO s kabelizací sítí NN - 

PD a IČ II.”, poř. č. 214/2018 

05 

10455/RMm1418/30 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Legionella - Domovy 

Čtyřlístek”, poř. č. 181/2018 

05 

10456/RMm1418/30 RM_VZ 27 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Erbenova” 

poř. č. 233/2018 

05 

10457/RMm1418/30 RM_M 23 Žádost městského obvodu Moravská Ostrava              

a přívoz o změnu smluvních termínů poskytnuté 

neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní 

památky nebo historicky a architektonicky 

významné stavby pro rok 2018 

89 

10458/RMm1418/30 RM_M 24 Žádost o souhlas s vydáním vyhledávací studie 

“Bydlení v souvislostech” Vysoké škole báňské - 

Technické univerzity Ostravy 
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10459/RMm1418/30 RM_M 25 Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 

územního plánu Šilheřovice 

89 

10460/RMm1418/30 RM_M 26 Informace o podané žalobě 89 

10461/RMm1418/30 RM_M 27 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu Slezská 

Ostrava 

89 

10462/RMm1418/30 RM_M 62 Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - Polanka 

n. O. o změnu smluvních termínů poskytnuté 

neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní 

památky nebo historicky a architektonicky 

významné stavby pro rok 2018 a návrh na uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 

2642/2018/ÚHAaSŘ 

89 

10463/RMm1418/30 RM_M 63 Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - 

Mariánské Hory o změnu smluvních termínů 

poskytnuté neinvestiční dotace na zachování           

a obnovu kulturní památky nebo historicky           

a architektonicky významné stavby pro rok 2018           

a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 

2641/2018/ÚHAaSŘ 

89 

10464/RMm1418/30 RM_VZ 29 Soutěž o návrh “KONCERTNÍ HALA MĚSTA 

OSTRAVY”, poř. č. 212/2018 

89 

10465/RMm1418/30 RM_VZ 30 Návrh na zadání zakázky malého rozsahu na 

poskytnutí odborné spolupráce a poradenské 

činnosti při organizování mezinárodní 

architektonické soutěže “Koncertní hala města 

Ostravy” a pomoc při její prezentaci a propagaci 

89 

10466/RMm1418/30 RM_M 17 Návrh dodatku č. 33 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací se společností 

OVANET a.s. 

83 

10467/RMm1418/30 RM_M 22 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytování 

tiskových služeb se spol. OVANET, a.s. 

83 

10468/RMm1418/30 RM_M 32 Návrh dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování 

služeb outsourcingu č. 1550/2018/IT se spol. 

OVANET, a.s. 

83 

10469/RMm1418/30 RM_VZ 23 Licenční smlouva na antivirovou ochranu počítačů 

a serverů se společností VISITECH a.s. 

83 

10470/RMm1418/30 RM_M 3 Návrh na odpis 1 pohledávky statutárního města 

Ostravy 

07 

10471/RMm1418/30 RM_M 59 Úprava rozpočtu 07 

10472/RMm1418/30 RM_M 60 Úprava rozpočtu - krácení rozpočtu z titulu úspor 

běžných a kapitálových výdajů 

07 

10473/RMm1418/30 RM_M 64 Návrh na uzavření dodatku č. 3 pojistné smlouvy    

č. 2456642013 o pojištění souboru vozidel 

07 

10474/RMm1418/30 RM_VZ 28 Veřejná zakázka “Daňové přiznání a poradenství”, 

poř. č. 209/2018 

 

 

07 
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10475/RMm1418/30 RM_M 28 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí 

Technického zařízení určeného pro zpracování 

digitalizovaných fotografií a podpisů 

11 

10476/RMm1418/30 RM_VZ 15 Změna výše pachtovného, revokace usnesení, 

schválení zadávací dokumentace ke koncesnímu 

řízení a návrh záměru propachtovat 

vodohospodářskou infrastrukturu v průmyslové 

zóně Mošnov 

80 

10477/RMm1418/30 RM_M 15 Návrh na naložení s přebytečným                        

a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

10478/RMm1418/30 RM_M 19 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

10479/RMm1418/30 RM_M 42 Návrh na souhlas a nesouhlas ke stavbám               

na pozemcích v katastrálním území obce Ostrava, 

jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

10480/RMm1418/30 RM_M 49 Uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ev. č. 

2625/2018/HS/VZKÚ 

84 

10481/RMm1418/30 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na dodávku automatizovaných externích 

defibrilátorů pro vytypované veřejné budovy 

3 

10482/RMm1418/30 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Výměna plotových dílců - 

historická městská jatka”, poř. č. 211/2018 

84 

10483/RMm1418/30 RM_VZ 24 Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky 

elektrické energie a zemního plynu pro statutární 

město Ostrava, městské obvody, DPO a.s. a ostatní 

městské organizace pro rok 2019 - vyloučení 

účastníka v zadávacím řízení a výběr nejvhodnější 

nabídky 

84 

10484/RMm1418/30 RM_M 12 Ukončení projektu Zprostředkující subjekt ITI 

ostravské aglomerace 

21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Návrh a realizace komunikační 

kampaně k vybudování koncertního sálu“ poř.              

č. 244/2018 

01 
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RM_M 0 
Schválení programu 30. mimořádné schůze rady města konané dne 
16.10.2018 
  
Usnesení číslo: 10384/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 30. mimořádné schůze rady města konané dne 16.10.2018 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní           
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10385/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO: 253 85 691, se 
sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) určuje 

  
obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO: 253 85 691,            

se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, k ověření účetní závěrky za rok 2018               

a všechny další roky následující jako auditora obchodní společnost ABC.AUDIT, s.r.o.,                  

IČO: 258 99 007, se sídlem Erbenova 783/29, Vítkovice, 703 00 Ostrava, za cenu 95.000,- Kč 

bez DPH  za jedno účetní období 

  

 
RM_M 9 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn)              
ve dnech 17.-20.09.2018 
  
Usnesení číslo: 10386/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 09997/RM1418/135 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
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p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 17.-20.09.2018 

  

 
RM_M 52 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci “Programu na 
podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019” financovaného          
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 10387/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci v rámci ”Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 

2019” (financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních 

služeb, a to prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Vítkovice o zajištění potřebných podkladů pro podání souhrnné žádosti 

statutárního města Ostravy v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního “Programu            

na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019” (financovaného  z kapitoly 313 – 

MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních služeb a o podání žádosti o dotaci a všech 

jejich příloh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným 
členům ZMO 
  
Usnesení číslo: 10388/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem stanovit měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce 

ode dne přijetí usnesení zastupitelstvem města Ostravy následovně: 

a) člen rady - odměna ve výši 12 400 Kč 

b) předseda výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 6 200 Kč 

c) člen výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 5 200 Kč 

d) člen zastupitelstva bez dalších funkcí - odměna ve výši 3 100 Kč 
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2) souhlasí 

  
s návrhem na poskytování souhrnných odměn za výkon více funkcí přičemž sčítání odměn               

se omezuje takto: 

a) odměna za výkon funkce se stanoví jako součet odměn za 3 nejvyšší funkce 

b) k dalším funkcím se nepřihlíží 

c) není přípustný souběh odměny za funkci předsedy a člena téhož výboru, komise, zvláštního 

orgánu 

d) do souhrnné odměny není přípustné zahrnout odměnu za funkci člena zastupitelstva 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem výše souhrnných odměn dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s poskytováním měsíční odměny: 

a) v případě nového člena zastupitelstva ode dne složení slibu 

b) v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne 

zvolení do příslušné funkce 

c) v případě změny struktury vykonávaných funkcí (např. vzdání se některé z funkcí, 

najmenování do nové funkce apod.) bude odměna poskytována ode dne změny počtu 

vykonávaných funkcí dle příslušné kombinace souběhu funkcí a ve výši dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města Ostravy na jeho ustavujícím 

zasedání  

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D.,  

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 8 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Polska ve dnech 14.-19.11.2018 
  
Usnesení číslo: 10389/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

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

do Polska ve dnech 14.-19.11.2018 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: 11.12.2018 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 10 
Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, 
náměstka primátora, do Belgie (Brusel) ve dnech 08.–10.10.2018 
  
Usnesení číslo: 10390/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 10256/RM1418/138 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

do Belgie (Brusel) ve dnech 08.-10.10.2018 

  

 
RM_M 11 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Arménie (Jerevan) ve dnech 
28.10.-3.11.2018 
  
Usnesení číslo: 10391/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční   pracovní   cestu Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

do Arménie  (Jerevan) ve  dnech  28.10.-31.11.2018    za účelem účasti  na   mezinárodní 

konferenci 

  

2) ukládá 

  
řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční  pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 13.11.2018 

 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 57 
Schválení objednávky - zajištění a realizace kulturního programu oslav 
100. výročí založení samostatného státu Čechů a Slováků dne 
27.10.2018 
  
Usnesení číslo: 10392/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na  zajištění a realizaci  kulturního programu  oslav 100. výročí 

založení  samostatného státu Čechů a Slováků, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1)  tohoto usnesení a k podpisu 

objednávky  dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 17.10.2018 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_VZ 25 
Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky “Dopravní automobil pro JSDH 
Proskovice”, poř. č. veřejné zakázky 216/2018 
  
Usnesení číslo: 10393/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 

statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce “Dopravní automobil 

pro JSDH Proskovice”, poř. č. 216/2018 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek, předložené Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje, o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky “Dopravní automobil 

pro JSDH Proskovice” společnosti THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička,            

IČO 46508147 za cenu nejvýše přípustnou 3.299.000,-- Kč bez DPH 
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3) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, zastoupeným Českou republikou - 

Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje dle Dohody o plné moci             

č. 3380/2018/KP ze dne 8. 10. 2018 na jedné straně a společností THT Polička, s.r.o., 

Starohradská 316, 572 01  Polička, IČO 46508147 na straně druhé, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 26 
Veřejná zakázka „Autonomní požární detekce a plynová detekce II“ poř. 
č. 188/2018 
  
Usnesení číslo: 10394/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 09999/RM1418/135 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,              

na dodávku prvků autonomní požární detekce a signalizace včetně instalace části dodávky              

a dodávku detektorů výskytu oxidu uhelnatého s účastníkem, který předložil svou nabídku pod 

pořadovým číslem 1: 

SAFE HOME europe s.r.o. 

IČO: 285 97 991 

se sídlem: Včelín 148/42, 750 02 Bochoř 

za cenu nejvýše přípustnou 2.250.570,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 66 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, 
Ph.D., náměstkyně primátora, a RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky 
Ostravského muzea, p.o., do Japonska (Ósaka) ve dnech 16.-28.11.2018 
  
Usnesení číslo: 10395/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, a RNDr. 

Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, p.o., do Japonska (Ósaka) ve dnech 
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16.-28.11.2018 za účelem pracovních jednání 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., a ředitelce Ostravského muzea, p.o., 

RNDr. Jiřině Kábrtové 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 18.12.2018 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 18 
Podnět občana statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10396/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
podnět občana statutárního města Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Návrh na podání přihlášky do insolvenčního řízení ve věci dlužníka One 
Energy & One Mobile a.s. 
  
Usnesení číslo: 10397/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání přihlášky do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.  

25 INS 12156/2018 ve věci dlužníka - společnosti One Energy & One Mobile a.s., se sídlem 

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, a to dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 54 
Podání žaloby o vyklizení nemovité věci - budovy bez č.p./č.e. postavené 
na pozemku parc. č. st. 3533, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, město Ostrava 
  

(zn.předkl.) 
28 
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Usnesení číslo: 10398/RMm1418/30 
  
k usnesení č. 09806/RM1418/133 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání žaloby o vyklizení nemovité věci - budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.  

č. st. 3533, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obci Ostrava, a to vůči Českému kynologickému svazu 

ZKO Ostrava - Zábřeh - 194, pobočný spolek, IČO: 661 80 970, se sídlem Dobrovského 874/29, 

Přívoz, 702 00 Ostrava, jako žalovanému, ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Uznání nároku žalobce Česká republika - Ministerstvo dopravy 
uplatněného vůči statutárnímu městu Ostravě žalobou 
  
Usnesení číslo: 10399/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žalobu žalobce Česká republika - Ministerstvo dopravy dle přílohy č. 2 tohoto materiálu proti 

statutárnímu městu Ostravě jako žalovanému ve znění částečného zpětvzetí žaloby ze dne             

13. 08. 2018 dle přílohy č. 5 tohoto materiálu a částečného zpětvzetí žaloby ze dne 16. 08. 

2018 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, která je vedena u Okresního soudu v Ostravě         

pod spis. zn. 163 C 16/2018 

  

2) rozhodla 

  
uznat nárok uplatněný žalobou ve znění jejích částečných zpětvzetí dle bodu 1) usnesení ve výši 

specifikované v důvodové zprávě 

  

 
RM_M 56 
Návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 10400/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu ustanovujícího zasedání Zastupitelstva statutárního města Ostravy, které se 

bude konat 31. října 2018 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky, že nebude do doby uplynutí zákonné lhůty 

podán soudu návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování 
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RM_M 65 
Uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu způsobenou nesprávným 
úředním postupem 
  
Usnesení číslo: 10401/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uplatňování nároku na náhradu škody vůči státu - České republice,  způsobenou nesprávným 

úředním postupem v řízení o pozůstalosti, resp. řízení o úschovách v pozůstalostním řízení           

ve věci zůstavitelky Mxxxxx Pxxxxxx, nar. xxxxx, posledně bytem Ostrava - Vítkovice, 

xxxxxxxxx, zemřelé dne xxxxxx, vedeného u Okresního soudu v Ostravě a pověřené notářky 

JUDr. Miluše Rabasové, pod sp.zn. 99 D 1747/2017, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh dalšího postupu týkající se následné veřejnosprávní kontroly            
u příjemce dotace 
  
Usnesení číslo: 10402/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (trestní 

oznámení), dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi města, Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

odeslat Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (trestní 

oznámení) 

  

 Vyřizuje: Ing. Renata Gembíková, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

  
 

RM_M 50 
ITI ostravské aglomerace - změna výzvy Nositele ITI č. 31 Kulturní 
infrastruktura 
  
Usnesení číslo: 10403/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10383/RM1418/138 
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Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 10838/RM1418/138 ze dne 2. 10. 2018, bod 3 a bod 4, odst 3) takto: 

1. schvaluje 

text výzvy pro vyhlášení výzvy č. 31 “Kulturní infrastruktura” k předkládání projektových 

záměrů pro opatření 2.2.1 ITI ostravské aglomerace “Revitalizace a regenerace zanedbaných 

ploch a areálů a objektů kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení atraktivity měst             

a jejich zázemí a podporu nových investic” ve vazbě na výzvu č. 48 ŘO IROP “Zefektivnění 

prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI”, dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

4. ukládá Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit výzvu č. 31 “Kulturní infrastruktura” k předkládání projektových záměrů pro opatření 

2.2.1 ITI ostravské aglomerace “Revitalizace a regenerace zanedbaných ploch a areálů a objektů 

kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení atraktivity měst a jejich zázemí a podporu 

nových investic” ve vazbě na výzvu č. 48 ŘO IROP “Zefektivnění prezentace, posílení ochrany  

a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI”, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.10.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 51 
Odsouhlasení opravy termínů ve Smlouvě o poskytnutí dotace            
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu 
“Hasičská zbrojnice Pustkovec” 
  
Usnesení číslo: 10404/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09638/RM1418/132 
k usnesení č. 2393/ZM1418/37 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 09638/RM1418/132 ze dne 17. 7. 2018 v bodě 1) a to tak, že přílohu č. 1 

citovaného usnesení nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu 
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2) mění 

  
své usnesení č. 09638/RM1418/132 ze dne 17. 7. 2018 a to tak, že přílohu č. 1 citovaného 

usnesení nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č.1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 20 
Návrh na poskytnutí investičních příspěvků Domovu Slunovrat, 
Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10405/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičních příspěvků Domovu Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 

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

v celkové výši 851 tis. Kč a to na náklady spojené s realizací statické stabilizace stávající budovy 

správy organizace Domova Slunovrat ve výši 681 tis. Kč a na náklady spojené s realizací 

přeložky nadzemního elektrického vedení ve výši 170 tis. kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní neinvestiční výdaje 

na § 4357, pol. 5909, ORJ 180                                                                               o  851 tis. Kč 

- zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4350, pol. 6351, ORG 35, ORJ 180                                                                 o   578 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ORG 35, ORJ 180                                                                 o   273 tis. Kč 
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3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2018 na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon takto: 

č. smlouvy 02983/2015/SOC Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace              

o 851 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 44 
Návrh na poskytnutí investičního a účelového neinvestičního příspěvku 
Domovu Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10406/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 04962/RM1418/72 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku Domovu Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 

organizace, IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ve výši 77.942,- Kč 

na náklady spojené s opětovnou sanací sklepa dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domovu Magnolie, Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice,              

ve výši 907.472,-  Kč na náklady spojené s opětovnou sanací sklepa, znaleckým posudkem 

a technickým dozorem stavebníka dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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- sníží 

ostatní neinvestiční výdaje 

na § 4350, pol. 5909, ORJ 180                                                                                 o  986 tis. Kč 

- zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 6351, ORG 39, ORJ 180                                                                 o    78 tis. Kč 

- zvýší 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 5331, ORG 39, ORJ 180                                                                  o   908 tis. Kč 

  

4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2018 na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon takto: 

č. smlouvy 03180/2015/SOC Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace            

o 78 tis. Kč 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon takto: 

č. smlouvy 03180/2015/SOC Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace            

o 908 tis. Kč  

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 4) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Domova              
pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, 709 
00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 70631824 
  

(zn.předkl.) 
41 
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Usnesení číslo: 10407/RMm1418/30 
  
Rada města 

  
1) přijímá 

  
vzdání se jmenování z vedoucího pracovního místa ředitele Domova pro seniory Iris, 

Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, RNDr. Oldřicha Šeremka a vyslovuje řediteli 

poděkování za práci vykonanou v organizaci 

  

2) schvaluje 

  
poskytnutí mimořádné odměny RNDr. Oldřichu Šeremkovi, řediteli Domova pro seniory Iris, 

Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO: 70631824 dle předloženého návrhu 

  

3) vyhlašuje 

  
výběrové řízení na pozici ředitele Domova pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO: 70631824, dle předloženého návrhu a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu  

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit zveřejnění vyhlášení výběrového řízení dle bodu 3) tohoto usnesení, na webových 

stránkách statutárního města Ostravy a v denním tisku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
5) zřizuje 

  
komisi pro posouzení přihlášek do výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Domova             

pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ:70631824, ve složení: 

1. Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora SMO 

2. Bc. Martin Pražák, předseda Komise sociální, zdravotní a rovné příležitosti rady města 

3. Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

4. Mgr.  Olga Pelechová, vedoucí oddělení sociálních služeb 

5. Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 

organizace 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora,  

předložit radě města výsledky výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Domova                
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pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO:70631824  

  

 

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 4 
Žádost příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví o prominutí 
odvodu za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 10408/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 09404/RM1418/130 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o částečném prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen 

právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vydání rozhodnutí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o vrácení části odvodu peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy za porušení 

rozpočtové kázně právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,          

IČO 00635162, a to částky ve výši 1.576.338,-- Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 

předloženého materiálu  

  

 
RM_M 29 
Návrh na podání trestního oznámení 
  
Usnesení číslo: 10409/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1495/ZM1418/23 
k usnesení č. 2068/ZM1418/32 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání trestního oznámení na příjemce dotace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
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dětí v ČR, z.s. Klub Stonožka Ostrava, sídlem Mitušova 1330/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,      

IČO: 68308892, dle skutečností uvedených v příloze 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

podepsat trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný 

čin, uvedených v příloze 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 67 
Informace o nerealizace projektu Ostrava - Bezpečnostní dobrovolník 
Michálkovice v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 
2018 a vrácení státní účelové dotace na projekt 
  
Usnesení číslo: 10410/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 08398/RM1418/117 
k usnesení č. 09647/RM1418/132 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nerealizaci projektu Ostrava - Bezpečnostní dobrovolník Michálkovice v rámci  Programu 

prevence kriminality na místní úrovni 2018 a o vrácení státní účelové neinvestiční dotace            

od poskytovatele Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7,  IČO: 00007064 

  

2) schvaluje 

  
vrácení poskytnuté dotace na projekt 

Ostrava - Bezpečnostní dobrovolník Michálkovice 

ve výši 200 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

 - snižují 

převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 

ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 14032, org. 516                                         o 200 tis. Kč 

- snižují 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

ORJ 120, § 4116, ÚZ 14032  přidělená dotace                                            o 200 tis. Kč 
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Městský obvod Michálkovice 

- sníží 

převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 14032, org. 516                                                         o 200 tis. Kč 

- sníží 

běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 14032, org. 711                                                         o 200 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s nerealizací projektu dle bodů 1), 2) a 3)  tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.10.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 5 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím nadačního příspěvku               
do vlastnictví PLATA Ostrava, p. o. 
  
Usnesení číslo: 10411/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím nadačního 

příspěvku do vlastnictví organizace PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 

Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538, a o vystavení předchozího souhlasu 

zřizovatele s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uložení odvodu a poskytnutí neinvestičního příspěvku 
Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 10412/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
42 
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 Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) že zdroje investičního fondu Ostravského muzea, příspěvkové organizace, 

se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00097594, jsou 

větší než jejich potřeba užití; 

b) v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o uložení odvodu Ostravskému 

muzeu, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO: 00097594, ve výši 2 000 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru kultury a volnočasových aktivit 

připravit a primátorovi předložit k podpisu rozhodnutí o uložení odvodu Ostravskému muzeu, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská 

Ostrava, IČO: 00097594, dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
3) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, 

se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00097594, 

ve výši 2 000 tis. Kč na provoz 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

nedaňové příjmy na § 3315, pol. 2122, org. 4215            o 2 000 tis. Kč 

- z v y š u j e 

neinvestiční příspěvek na § 3315, pol. 5331, org. 4215   o 2 000 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku a odvodu z investičního fondu 
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Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 

Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00097594, ve výši 2 000 tis. Kč 

  

 
RM_M 7 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o prodloužení 
termínů čerpání a vyúčtování poskytnutého účelového příspěvku              
na vybavení pracovišť bezpečnostním nábytkem pro zajištění ochrany 
osobních údajů 
  
Usnesení číslo: 10413/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodloužení termínů použití do 30. 4. 2019 a vyúčtování do 31. 5. 2019  účelového příspěvku 

poskytnutého Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií            

č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na vybavení pracovišť 

bezpečnostním nábytkem pro zajištění ochrany osobních údajů dle přílohy č. 3 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti se společností SilesNet s.r.o. a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti se společností T-Mobile Czech Republic 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 10414/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 73/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 75/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 100/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/11 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 100/69 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/76 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/80 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 100/94 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 100/104 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/126 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 101/47 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 101/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc. č. 106/42 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 106/45 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 106/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 120/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 126/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 200 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 251 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 253 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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

parc. č. 346 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, pro: 

SilesNet s.r.o. 

se sídlem Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín 

IČO: 25392280 

v rámci stavby “ Trasa HDPE FTT x Ostrava”, dle situačních výkresů, které jsou nedílnou 

součástí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, která je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu    

  

2) rozhodla 

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

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

parc. č. 73/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 75/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 100/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/11 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 100/69 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/76 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/80 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 100/94 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 100/104 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/126 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 101/47 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 101/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 106/42 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 106/45 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 106/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 120/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 126/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 200 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 251 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 253 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc. č. 286 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

parc. č. 346 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň, 

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

SilesNet s.r.o. 

se sídlem Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín 

IČO: 25392280 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/69 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/70 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/82 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/147 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/148 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1946/149 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1946/150 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1946/156 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4 

IČO: 64949681 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu   

  

 
RM_M 34 
Návrh na změnu usnesení č. 09678/RM1418/132 ze dne 17. 7. 2018 v bodě 
4) 
  
Usnesení číslo: 10415/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 09678/RM1418/132 ze dne 17. 7. 2018 v bodě 4),  a to tak, že přílohu č. 8 
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citovaného usnesení nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na změnu usnesení č. 10311/RM1418/138 ze dne 2. 10. 2018 
  
Usnesení číslo: 10416/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 10311/RM1418/138 v bodě 1) a 2) ze dne 2. 10. 2018, kterým souhlasila            

s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků   

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a rozhodla na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti tak, že se vypouští text: 

“RIO Media a.s., se sídlem Praha 9 - Libeň, Kovanecká 30/2124, PSČ 19000, IČO: 28216733” 

a nahrazuje se textem: 

“Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 03213595” 

a přílohu č. 2 k usnesení rady města č. 10311/RM1418/138 bodu 2) nahrazuje v plném rozsahu 

novou, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
pro Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10417/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid. č. 3025/2016/MJ ze dne 25. 11. 2016 k pozemku: 

parc. č. 3630/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 

se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 278 26 554 

v rámci stavby “DOV HLUBINA, KOFOLA - domov v srdci Ostravy” 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 37 
Návrh koupit části nemovitých věcí v k.ú. Stará Bělá a k.ú. Výškovice         
u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10418/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 63/3, 

orná půda, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 3334-236d/2017 oddělena a nově 

označena jako pozemek parc.č. 3861/20, ost. plocha, ost. komunikace 

od podílových spoluvlastníků 

- XXXX XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 2/3) 

- XXXX XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 

za cenu obvyklou ve výši 420,00 Kč 

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

  

2) souhlasí 

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

- část pozemku parc.č. 63/2, orná půda, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu               

č. 3334-236d/2017 oddělena a označena jako díl m), 

od vlastníka XXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 420,00 Kč 

a dále 

- část pozemku parc.č. 63/3, orná půda, o výměře 6 m2, která je dle geometrického plánu             

č. 3334-236d/2017 oddělena a označena jako díl n), 

od podílových spoluvlastníků: 

- XXXX XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 2/3) 

- XXXX XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 

za cenu obvyklou ve výši 2.520,00 Kč, 

oba díly sloučené a dle gemetrického plánu č. 3334-236d/2017 nově označené jako pozemek 
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parc.č. 3861/19, ost. plocha, ost. komunikace 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 63/2, 

orná půda, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 3334-236d/2017 oddělena a nově 

označena jako pozemek parc.č. 3861/18, ost. plocha, ost. komunikace, 

od vlastníka XXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 420,00 Kč 

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

  

4) souhlasí 

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

- část pozemku parc.č. 3422, orná půda, o výměře 64 m2, která je dle geometrického plánu           

č. 3334-236c/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/16, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3472, orná půda, o výměře 3 m2, která je dle geometrického plánu            

č. 3334-236c/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/13, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3478, orná půda, o výměře 17 m2, která je dle geometrického plánu             

č. 3334-256c/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/14, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3478, orná půda, o výměře 9 m2, která je dle geometrického plánu            

č. 3334-256c/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/15, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

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

XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou v celkové výši 39.060,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to část pozemku 

parc.č. 740/101, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 8 m2, která je dle geometrického plánu               

č. 1137/236b/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1128/9, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

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

XXX XX XXXXXXX 
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za cenu obvyklou ve výši 3.360,00 Kč 

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

  

6) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to část pozemku 

parc.č. 1118, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 10 m2, která je dle geometrického plánu              

č. 1137-236c/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1128/3, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

od vlastníka VOTASTAV building s.r.o., IČO 041 01 090, sídlo Paseky 1660/28, Hrabůvka,       

700 30 Ostrava 

za cenu obvyklou ve výši 4.200,00 Kč s tím, že současně statutární město Ostrava uhradí 

vlastníkovi pozemku náklady na výmaz veškerých zástavních práv smluvních z níže uvedeného 

listu vlastnictví v celkové výši 3.000,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, za podmínky,               

že před podpisem kupní smlouvy budou z listu vlastnictví č. 1072 vedeného pro k.ú. Výškovice  

u Ostravy, obec Ostrava, okres Ostrava-město vymazána veškerá zástavní práva smluvní 

zajišťující dluhy výše zmíněného vlastníka daného pozemku vůči věřiteli Česká spořitelna, a.s. 

  

7) souhlasí 

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

- část pozemku parc.č. 3451, orná půda, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu            

č. 3334-236b/2017 označena jako díl i), 

- část pozemku parc.č. 3476/1, orná půda, o výměře 23 m2, která je dle geometrického plánu          

č. 3334-236b/2017 označena jako díl h), 

obě oddělené, sloučené a dle uvedeného geometrického plánu nově označené jako pozemek 

parc.č. 3861/11, ost. plocha, ost. komunikace 

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

XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 10.080,00 Kč 

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

  

8) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 62, 

zast. plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, která je dle geometrického plánu č. 3334-236d/2017 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/21, ost. plocha, ost. komunikace 

od vlastníka XXXX XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX 
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XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 840,00 Kč 

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

  

9) souhlasí 

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

- část pozemku parc.č. 3423/1, orná půda, o výměře 327 m2, která je dle geometrického plánu            

č. 3334-236c/2017 označena jako díl k), 

- část pozemku parc.č. 3424, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 20 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 3334-236c/2017 označena jako díl j), 

- část pozemku parc.č. 3426, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 291 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 3334-236c/2017 označena jako díl l), 

všechny oddělené, sloučené a dle uvedeného geometrického plánu nově označené jako pozemek 

parc.č. 3861/17, ost. plocha, ost. komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3468/13, orná půda, o výměře 82 m2, která je dle geometrického plánu           

č. 3334-236c/2017 oddělena a nově označena jako pozemek pac.č. 3861/12, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3468/13, orná půda, o výměře 125 m2, která je dle geometrického plánu          

č. 3334-236c/2017 oddělena a dále označena jako pozemek parc.č. 3468/13, orná půda 

od vlastníka XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou v celkové výši 368.280,00 Kč 

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

  

10) souhlasí 

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

- části pozemku parc.č. 3438, lesní pozemek, o celkové výměře 28 m2, které jsou dle 

geometrického plánu č. 3334-236a/2017 odděleny a označeny jako díly b) a c), 

- část pozemku parc.č. 3476/2, orná půda, o výměře 411 m2, která je dle geometrického plánu           

č. 3334-236a/2017 oddělena a označena jako díl a), 

všechny sloučeny a dle uvedeného geometrického plánu nově označeny jako pozemek parc.           

č. 3861/1, ost. plocha, ost. komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3476/2, orná půda, o výměře 113 m2, která je dle geometrického plánu           

č. 3334-236a/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/3, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3476/2, orná půda, o výměře 71 m2, která je dle geometrického plánu          

č. 3334-236a/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/5, ost. plocha, ost. 

komunikace, 
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- část pozemku parc.č. 3439/2, trvalý travní porost, o výměře 45 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 3334-236a/2017 oddělena a označena jako díl g), 

- část pozemku parc.č. 3476/3, orná půda, o výměře 103 m2, která je dle geometrického plánu            

č. 3334-236a/2017 oddělena a označena jako díl f), 

všechny sloučeny a dle uvedeného geometrického plánu nově označeny jako pozemek parc.          

č. 3861/4, ost. plocha, ost. komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3476/4, orná půda, o výměře 9 m2, která je dle geometrického plánu            

č. 3334-236a/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/2, ost. plocha, ost. 

komunikace 

od vlastníka XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou v celkové výši 327.600,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

11) ukládá 

  
náměstkovi primátora  

předložit návrh dle bodu 1) až 10) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai,  

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Nabídka na nabytí nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10419/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na nabytí nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 882/3  

- pozemek parc. č. 882/7, jehož součástí je stavba č. p. 1944, obč. vyb.,  nemovitá kulturní 

památka 

od společnosti PAMUKALE s.r.o., se sídlem Ostrava – Poruba, Jana Šoupala 1597/3,              

PSČ 708 00 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai,  

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 39 
Návrh na předchozí souhlas rady města s prodejem pozemku a návrh  
na předchozí souhlas rady města ke zřízení smluvního práva 
předkupního 
  
Usnesení číslo: 10420/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Slezská Ostrava           

v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,           

v úplném znění, a to: 

- pozemku parc. č. 4780/7 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu 

Slezská Ostrava 

  

2) vydává 

  
předchozí souhlas ke zřízení smluvního práva předkupního ve prospěch města, jako 

oprávněného z předkupního práva v souladu s čl. 7 odst. (17) písm. g) obecně závazné vyhlášky 

č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, a to k: 

- pozemku parc. č. 1319/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

přičemž zřízené předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě 

administrativní budovy postavené na pozemku tímto předkupním právem zatíženém 

  

 
RM_M 40 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava a návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10421/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to p.p.č. 
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3076/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, dle zákresu            

v situačním snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc.             

č. 1346/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,15 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 41 
Návrh na souhlas s užíváním části nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava pro společnost Smart Innovation Center, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10422/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užíváním části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- parc.č. 2634/35, ost. plocha - jiná plocha o výměře 3 208,70 m2 

- parc.č. 2634/6, ost. plocha - zeleň o výměře 678,67 m2 

oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (v blízkosti objektu RED HOUSE) 

pro 

Smart Innovation Center, s.r.o. 

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 

IČO: 654 09 574 

pro potřeby zařízení staveniště v rámci realizaci stavby “RED HOUSE v Moravské Ostravě”,   

na dobu určitou do 30. 6. 2019 

  

 
RM_M 43 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice, obec 
Ostrava a záměr města směnit část pozemku v k. ú. Nová Ves, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10423/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 

- pozemek parc. č. 1434/3, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba, v k. ú. Petřkovice         

u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

Petřkovice, 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- pozemek parc. č. 47/1  v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy,  svěřený městskému obvodu Petřkovice, 

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

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit: 

- část pozemku p.p.č. 461/2 o výměře 280 m2, oddělena  dle GP č. 931-36/2018 a nově 

označena  jako pozemek p.p.č. 461/26  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města, svěřený městskému obvodu, 

 za 

- část pozemku  p.p.č. 461/17 o výměře 280 m2, oddělena  dle GP č. 931-36/2018 a nově 

označena  jako pozemek p.p.č. 461/28  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví 

TJ Sokol Ostrava-Nová Ves, z.s. 

viz příloha č. 5/3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai,  

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 45 
Návrh dohody o skončení nájemní smlouvy a návrh na záměr města 
propachtovat prostory sloužící k podnikání v k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10424/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájemní smlouvy ev. č. 1443/2010/MJ          

ze dne 4. 5. 2010 

s nájemkyní Zdeňkou Stanke 

se sídlem Jana Šoupala 1597, 708 00 Ostrava-Poruba 

IČO 746 87 841 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat prostory sloužící k podnikání  nacházející se ve 4. nadzemním 

podlaží budovy č. p. 1803, která je součástí pozemku parc. č. 988/2 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, a to místnost č. 354a o výměře 22,7 m2 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 46 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava pro Městský obvod Svinov 
  
Usnesení číslo: 10425/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
pro Městský obvod Svinov, se sídlem Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřený tomuto městskému obvodu, a to parc.č. 3075/8, ost. plocha - jiná ploch           

a o výměře 1500 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Bílovecká) 

se společností 

 PROLAN, a.s. 

 se sídlem: U Tří lvů 296/8, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 

 IČO: 251 52 661 

za účelem výstavby a provozování samoobslužné myčky osobních automobilů, dlouhodobě,              

na dobu určitou 15 - ti let, 

a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky           

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 
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RM_M 47 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10426/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 980/1 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace a části pozemku parc. č. 988/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je budova č.p. 1803 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to místností uvedených   v 

příloze č. 1 smlouvy o výpůjčce 

s vypůjčitelem Event media s.r.o., 

se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, 

IČO: 24269573 DIČ: CZ24269573 

za účelem využití výlučně k uspořádání akcí pod názvem 

“Christmas night run Ostrava” 

“Winter run Ostrava” 

na dobu určitou, a to od 9:00 hodin dne 8. 12. 2018 do 18:00 hodin dne 8. 12. 2018 

a od 7:00 hodin dne 26. 1. 2019 do 16:00 hodin dne 26. 1. 2019 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 58 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce (k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 10427/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce jejímž předmětem je výpůjčka části budovy bez č.p. na pozemku 

parc. č. 3238/3 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

se společností   

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 619 74 757   

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o výpůjčce 

jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. č. 5609/3, ostatní plocha,  silnice  o výměře 

517 m
2
 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

s 

Moravskoslezským krajem 

 se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

 IČO: 70890692 

 zastoupený z pověření hejtmana kraje: 

 Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

 příspěvkovou organizací 

 se sídlem Úprkova 795/1, 702 23  Ostrava 

 IČO:0009571 

na dobu určitou do 31.12.2023, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení s GasNet, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10428/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu plynárenského zařízení ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a to středotlaké a nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky           

na pozemcích: 

p. p. č. 460/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 

p. p. č. 460/3 - ostatní plocha, zeleň 

p. p. č. 460/72 - ostatní ploch, manipulační plocha 

p. p. č. 460/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 1527 - ostatní plocha, jiná plocha 

vše v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava  

s nájemcem GasNet, s.r.o. 

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

IČO: 272 95 567 DIČ: CZ27295567 
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RM_M 61 
Návrh na uzavření smlouvy o převzetí práv a povinností ze správního 
rozhodnutí. Návrh na uzavření smlouvy o převodu projektové 
dokumentace a postoupení licence. Souhlas s realizací stavby 
  
Usnesení číslo: 10429/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o převzetí práv a povinností ze správního rozhodnutí mezi: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (jako 

převádějící) 

a 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace, 

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 71294538 (jako 

nabyvatel) 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o převodu projektové dokumentace a postoupení licence mezi: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (jako 

převádějící) 

a 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace, 

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 71294538 (jako 

nabyvatel) 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s realizací stavby “stavební úpravy objektu - Bistro Bauhaus” dle projektové dokumentace pro 

změnu stavby před dokončením, kterou vypracoval Ing. arch. Jiří Halfar - Generála Vlachého 

184, 747 62, Mokré Lazce, IČO: 65516885 (dle přílohy č. 4) 

týkající se objektu č.p. 3139 na pozemku p.č. 1893/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(bývalý BAUHAUS) 

pro: 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 71294538 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést odúčtování pořizovacích nákladů z účtu investičního odboru ve výši 1 113 200,00 Kč  

za účelem bezúplatného převodu na organizaci PLATO Ostrava, příspěvková organizace,              
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se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 71294538 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 1 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti            
se stavbou “Cyklistická stezka Proskovická, Blanická” 
  
Usnesení číslo: 10430/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Cyklistická stezka 

Proskovická, Blanická” mezi vlastníkem: 

XXXXXXX XXXXX, nar. XXX XX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti           
se stavbou “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” 
  
Usnesení číslo: 10431/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa Y - 

Průmyslová Baarova” mezi vlastníkem: 

VÝSTAVNÍ Property s.r.o. 

Sídlo: Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČO: 02883902 

a 

oprávněným ze služebnosti: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 13 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní                     
č. 0078/2016/OI/VZKÚ na navýšení ceny projekčních prací dokumentace 
stavby “Reorganizace stávající zastávky MHD Kotva na ul. Výškovická” 
  
Usnesení číslo: 10432/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č.0078/2016/OI/VZKÚ            

na rozšíření projekčních prací a navýšení ceny projekčních prací dokumentace stavby 

“Reorganizace stávající zastávky Kotva MHD Kotva na ul. Výškovická” se společností Projekt 

2010, s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 48391531, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu   

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci stavby 
“Cyklostezka Nová Ves - vodárna - 1.etapa” 
  
Usnesení číslo: 10433/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0147/2018/OI/VZKÚ ze dne 28.2.2018                 

se zhotovitelem společností  Hrušecká stavební spol. s r.o., se sídlem U zbrojnice 588,               

691 56 Hrušky, IČO: 25585142, kterým se upravuje rozsah předmětu plnění, termín realizace           

a cena díla ve vztahu k vzniklým méně a více pracím v rámci stavby “Cyklostezka Nová Ves – 

vodárna – 1. etapa“. Termín realizace se prodlužuje o 25 dnů a celková cena díla se navyšuje         

o částku 1 127 185,60 Kč bez DPH na částku 8 927 040,75 Kč bez DPH dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti”           
v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek II. etapa - 1. část” 
  
Usnesení číslo: 10434/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se stavbou 
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“Kanalizace Folvarek II. etapa - 1. část” mezi povinným: 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO: 65993390 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření Dohody o narovnání smluvního vztahu ke smlouvě           
o dílo v rámci stavby “Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, 
Provaznická, Dr. Martínka” 
  
Usnesení číslo: 10435/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o narovnání smluvního vztahu ke Smlouvě o dílo č. 1211/2017/OI/VZKÚ             

ze dne 18.4.2017 na realizaci stavby “Cyklotrasa P – průchodnost Starobní, Provaznická, 

Dr. Martínka“ se společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 

Ostrava, IČO: 64610225, kterou se  upravuje termín plnění a narovnání právního vztahu dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o jednostranném zápočtu pohledávky statutárního města Ostrava ze smluvní pokuty  ve výši 

992 725,40 Kč za prodlení s předáním díla „Cyklotrasa P – průchodnost Starobní, Provaznická, 

Dr. Martínka za společností Ostravské stavby a.s. , IČO: 64610225, Karolíny Světlé 958/11,  

702 00  Ostrava, uplatněné dle bodu 1) tohoto usnesení, a to vůči splatným pohledávkám 

společnosti Ostravské stavby a.s. za statutárním městem Ostrava, a to za podmínky, že           

v okamžiku splatnosti smluvní pokuty nebude uhrazena pohledávka statutárního města Ostrava 

  

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu požadavku 
na vypracování dokumentace pro územní řízení pro akci: ”Městská 
nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2” 
  
Usnesení číslo: 10436/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0370/2018/OI/VZKÚ se zhotovitelem Projektová 

společnost MNO se společníky LT Projekt a.s., Kroftova 2619/45, Žabovřesky 616 00  Brno 

(správce společnosti - společník) a PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00  Ostrava - 

Mariánské Hory (společník č. 2) na změnu předmětu plnění, změnu ceny a doby plnění, v rámci 

stavby: ”Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2” dle Přílohy č. 1. předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1837/2017/OI/VZKÚ 
ze dne 30.06.2017 na realizaci stavby “Odkanalizování ul. Šmilovského, 
Sládečkova, Petřvaldská – oblast Slezská Ostrava, Michálkovice – 
2.etapa”. 
  
Usnesení číslo: 10437/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 1837/2017/OI/VZKÚ ze dne 30.06.2017 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451             

a společností STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČO: 41035704 

na realizaci stavby ”Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská 

Ostrava, Michálkovice - 2. etapa” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu ul. 
Pikartská (PD+AD+IČ)”, poř. č. 202/2018 
  
Usnesení číslo: 10438/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané “Dostavba 

kanalizace a rekonstrukce vodovodu ul. Pikartská (PD+AD+IČ)”, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

KONEKO, spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČO: 005 77 758 

za cenu nejvýše přípustnou 1.387.900,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 4 
Parková úprava na Prokešově náměstí ( PD + IČ + AD ) - zpracování 
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 
  
Usnesení číslo: 10439/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti akce “Parková úprava           

na Prokešově náměstí ( PD + IČ + AD )” v Ostravě mezi Statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a zhotovitelem : 

Ing. Ivanem Tachezym, Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava 

IČO : 12126365 

za cenu nejvýše přípustnou 263 000,- Kč bez DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy        
o dílo a smlouvy příkazní na výkon technického dozoru a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby “Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše 
Sýkory - stavba č. 2.3 úpravy u loděnice” 
  
Usnesení číslo: 10440/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na vypracování plánu BOZP, výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP                

po dobu realizace stavby “Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 úpravy             

u loděnice” v k. ú. Slezská Ostrava se zhotovitelem (příkazníkem) INKOS-OSTRAVA, a.s., 

Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 48394637, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy              
o dílo na zpracování předprojektové přípravy 
  

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 10441/RMm1418/30 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

předprojektové přípravy  na ověření kapacity Archívu města Ostravy v lokalitě ul. Šálova č. 19           

a ul. Zákrejsova č. 5 se zhotovitelem: 

Ing. Pavel Krátký, Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrav - Poruba, IČO: 45684577 

za cenu nejvýše přípustnou 277.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Nová radnice - klimatizace”, poř. č. 075/2018 
  
Usnesení číslo: 10442/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09568/RM1418/131 
k usnesení č. 09894/RM1418/133 
k usnesení č. 10219/RM1418/137 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby „Nová 

radnice - klimatizace“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z důvodu uvedeného             

v předloženém materiálu, účastníka, který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

CLIMART s.r.o. 

se sídlem: Bivojova 872/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 27845061 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů  

a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Nová radnice - klimatizace”, v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 4: 

MORYS s. r. o. 

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 42864771 

za cenu nejvýše přípustnou 24.003.548,26 Kč bez DPH 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice 
(PD+IČ+AD)”, poř. č. 219/2018 
  
Usnesení číslo: 10443/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností pro stavbu “Rekonstrukce 

vodovodního přivaděče Ludgeřovice” v k.ú. Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

Báňské projekty Ostrava, a.s. 

se sídlem: Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 60792841 

za cenu nejvýše přípustnou 549.800,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Kanalizace ul. Staroveská a ul. Světlovská - pasport”, 
poř. č. 229/2018 
  
Usnesení číslo: 10444/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

náhradní dokumentace (pasportu) nalezené kanalizace v ul. Staroveská a ul. Světlovská v k.ú. 

Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 

Ing. Pavel Tyma 

Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava-Poruba 

IČO: 72970898 

za cenu nejvýše přípustnou 450.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí 
(PD+IČ+AD)”, poř. č. 218/2018 
  
Usnesení číslo: 10445/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností pro stavbu “Rekonstrukce 

vodovodu Smetanovo náměstí” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

KB projekt Aqua s.r.o. 

se sídlem: Staroveská 129/154, Proskovice, 724 00 Ostrava 

IČO: 06020364 

za cenu nejvýše přípustnou 379.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka „Výstavba nové tramvajové smyčky Ostrava - 
Výstaviště(PD+IČ+AD)“ poř. č. 223/2018 
  
Usnesení číslo: 10446/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10221/RM1418/137 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
dle ustanovení § 127, odst. 1, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, zjednodušené podlimitní řízení na vypracování projektových dokumentací a zajištění 

souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Výstavba nové tramvajové smyčky 

Ostrava – Výstaviště“ v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v předloženém 

materiálu 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Kanalizace ul. Martínkova (PD+AD+IČ)”, poř. č. 
228/2018 
  
Usnesení číslo: 10447/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
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 “Dostavba 

kanalizace v ul. Martínkova”, v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu se společností: 

MEDEXIM Ostrava s.r.o. 

se sídlem: Jarkovská 20, 724 00 Ostrava 

IČO: 60777621 

za cenu nejvýše přípustnou 410.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce Sokolské třídy (IZ)”, poř. č. 165/2018 
  
Usnesení číslo: 10448/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

investičního záměru pro realizaci stavby “Rekonstrukce Sokolské třídy”, v k. ú. Moravská 

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

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 

IČO: 45797170 

za cenu nejvýše přípustnou 648.300,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 16 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy             
o dílo na zpracování aktualizace rozpočtů a soupisu stavebních prací              
a související inženýrskou činnost pro stavbu: Kanalizace a ČOV Koblov - 
Antošovice - I.etapa a Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice - II. etapa. 
  
Usnesení číslo: 10449/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na vypracování aktualizace 

rozpočtů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro akci:,, Kanalizace  

a ČOV Koblov -Antošovice - I. etapa´´ a akci ,,Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice -II. 

etapa´´,včetně kompletace dokumentací pro provádění stavby obou etap,  se zhotovitelerm: 

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 
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Sídlo: 28. října 1142, 709 00  Ostrava, Mar. Hory 

IČO: 45193622 

za cenu nejvýše přípustnou 247.000,- Kč bez DPH,  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 17 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy         
o dílo a smlouvy příkazní pro stavbu “Rekonstrukce ul. Dlouhá včetně 
veřejného osvětlení” 
  
Usnesení číslo: 10450/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na zpracování projektových dokumentací a výkon inženýrské činnosti pro stavbu “Rekonstrukce 

ul. Dlouhá včetně veřejného osvětlení” v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za cenu 

nejvýše přípustnou 200 000,- Kč bez DPH se společnosti JACKO, projekty & vozovky s.r.o., 

IČO: 278 00 440, se sídlem Ženíškova 2313/1, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v ul. Stavovská”, poř. č. 262/2018 
  
Usnesení číslo: 10451/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava kanalizace v ul. Stavovská” v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 2 806 781,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště        
a výměna oken a dveří”, poř. č. 094/2018 
  
Usnesení číslo: 10452/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09347/RM1418/129 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy   

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,    

na realizaci stavby “LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří       

a oprava balkónů” v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku 

pod poř. č. 6: 

BYSTROŇ group a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00  Ostrava 

IČO: 27800466 

za cenu nejvýše přípustnou 43.900.229,36 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu Heřmanice - Bučina”, poř.č. 
182/2018 
  
Usnesení číslo: 10453/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10044/RM1418/135 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o 

skutečném majiteli dle § 122 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, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 
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za cenu nejvýše přípustnou 8.534.359,29 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Stavby VO s kabelizací sítí NN - PD a IČ II.”, poř. č. 
214/2018 
  
Usnesení číslo: 10454/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění pravomocných územních rozhodnutí pro stavby veřejných 

osvětlení vyvolaných kabelizací sítí NN dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

PTD Muchová, s.r.o. 

se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava 

IČO: 27767931 

za cenu nejvýše přípustnou 620.100,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Legionella - Domovy Čtyřlístek”, poř. č. 181/2018 
  
Usnesení číslo: 10455/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

naistalování a zprovoznění řízené vstupní dezinfekce distribučních systémů teplé vody          

s následnými opatřeními pro minimalizaci rizika výskytu bakterií rodu Legionella v jednotlivých 

objektech Domova Čtyřlístek - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

MTL spol. s r.o. 

se sídlem: Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava 

IČO: 47666765 

za cenu nejvýše přípustnou 978.930,50 Kč bez DPH 
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RM_VZ 27 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Erbenova” poř. č. 233/2018 
  
Usnesení číslo: 10456/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava vodovodu ul. Erbenova, v Ostravě”, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 2.790.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 23 
Žádost městského obvodu Moravská Ostrava a přívoz o změnu 
smluvních termínů poskytnuté neinvestiční dotace na zachování            
a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné 
stavby pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 10457/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit žádost městského obvodu Moravská Ostrava a přívoz o změnu smluvních termínů 

poskytnuté neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky          

a architektonicky významné stavby pro rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a to následovně: 

                                                        původní termín                                  požadovaný termín 

realizace práce                                31.12.2018                                         31.12.2019 

vyúčtování dotace                           15.1.2019                                            15.1.2020 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA,  

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 24 
Žádost o souhlas s vydáním vyhledávací studie “Bydlení                       
v souvislostech” Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10458/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

 

  
1) rozhodla 

  
o udělení souhlasu Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostravy k vydání vyhledávací 

studie “Bydlení v souvislostech”, která byla pořízena Statutárním městem Ostrava v roce 2016 

se zhotovitelem: prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc., Kuršova 690, 721 00  Ostrava - Svinov,          

IČO: 42972655 

  

 
RM_M 25 
Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu 
Šilheřovice 
  
Usnesení číslo: 10459/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Šilheřovice 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Informace o podané žalobě 
  
Usnesení číslo: 10460/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, že rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky 

byl  zrušen rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 07. 09. 2015, č.j. 57 Co 246/2015-208  
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a rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 28. 11. 2014, č.j. 57 C 193/2013-177 a věc byla 

vrácena Okresnímu soudu v Ostravě k dalšímu řízení 

  

2) ukládá 

  
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

vyzvat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby vydalo Statutárnímu městu Ostrava uhrazenou 

částku ve výši 94.112,90 Kč  ve smyslu § 2991 občanského zákoníku 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 31.12.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 27 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10461/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 

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

•  

částí pozemků parc.č. 645/2, parc.č. 634/2, parc.č. 385, parc.č. 382/15, parc.č. 382/3, parc. 

č. 105/3, parc.č. 90, parc.č. 238, parc.č. 237, parc.č. 382/12, parc.č. 353, parc.č. 344, parc.  

č. 347, parc.č. 922/4, parc.č. 921 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, 

částí pozemků p.č.st. 90/2, parc.č. 549, parc.č. 421/14 v k. ú. Muglinov, 

částí pozemků parc.č. 227/2, parc.č. 1193/1,  parc.č. 1466/2, parc.č. 1478/4, parc.č. 1705/6, 

parc.č. 1705/32, parc.č. 1705/42, parc.č. 1705/44, parc.č. 4965, parc.č. 5978, parc.        

č. 4808/1, parc.č. 4808/4, parc.č. 5002/1, parc.č. 2456/2, parc.č. 3284/2, parc.č. 5605, parc.  

č. 3324 v k. ú. Slezská Ostrava, za účelem provozování reklamních zařízení na zastávkách 

MHD, pro městský obvod Slezská Ostrava 

  

 
RM_M 62 
Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - Polanka n. O. o změnu 
smluvních termínů poskytnuté neinvestiční dotace na zachování           
a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné 
stavby pro rok 2018 a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 
2642/2018/ÚHAaSŘ 
  
Usnesení číslo: 10462/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
89 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ze dne 11.7.2018, ev. č. 2642/2018/ÚHAaSŘ, mezi statutárním 

městem Ostrava a Římskokatolickou farností Ostrava - Polanka n. O., IČO: 45210543, se sídlem 

1. Května 329/158, 725 25  Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora 

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

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA,  

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 63 
Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - Mariánské Hory o změnu 
smluvních termínů poskytnuté neinvestiční dotace na zachování           
a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné 
stavby pro rok 2018 a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 
2641/2018/ÚHAaSŘ 
  
Usnesení číslo: 10463/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ze dne 11.7.2018, ev. č. 2641/2018/ÚHAaSŘ, mezi statutárním 

městem Ostrava a Římskokatolickou farností Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 62348001,            

se sídlem Hozova 484/1, 709 00  Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora 

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

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA,  

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_VZ 29 
Soutěž o návrh “KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY”, poř. č. 212/2018 
  
Usnesení číslo: 10464/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 09908/RM1418/133 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z důvodu nesplnění podmínek vymezených soutěžními podmínkami soutěže o návrh 

“KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY” dodavatele, kteří předložili svou žádost o účast 

pod: 

poř. č. 1 

YES, architecture 

Griesgasse 10, A-8020 Graz, Austria 

IČO/RN: / 

Architektur Consult ZT GmbH 

Grabenstraße 23, A-8010 Graz, Austria 

IČO/RN: / 

poř. č. 2 

STUDIO ODILE DECQ 

11 rue des Arqebusiers, 75003 Paris, France 

IČO/RN: 420336901  

poř. č. 18 

Arch.Design, s.r.o. 

Sochorova 3178/23, 61600 Brno, Česká republika 

IČO/RN: 25764314 

poř. č. 19 

MAD Architects 

8F, Tower A, No 107 North Dongsi Street, 100007 Beijing, China 

IČO/RN: 110101008629631 

ATELIER 6, s.r.o. 

Rokycanova 652/30, 13000 Praha, Česká republika 

IČO/RN: 26163535 

poř. č. 30 

Ing. arch. Zuzana Stanjurová 

Holasická 1159/7, 74705 Opava, Česká republika 

IČO/RN: 87222418 

ROAD2 architekti s.r.o. 
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Na Hradbách 118/9, 70200 Ostrava, Česká republika 

IČO/RN: 06957358 

  

2) vylučuje 

  
z důvodu snížení počtu účastníků soutěže o návrh “KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY” 

v souladu s ust. § 146 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, na základě stanoviska poroty dodavatele, kteří předložili svou žádost             

o účast pod: 

poř. č. 3 

Ing. Akad. arch. Jan Šépka 

Heyrovského náměstí 803/7, 162 00 Praha, Česká republika 

IČO/RN: 63647508 

poř. č. 4 

VISION ARCHITECTURE s.r.o. 

Sudoměřská 1649/29, 13000 Praha, Česká republika 

IČO/RN: 24120383 

poř. č. 5 

Aedas Limited 

31/F One Island East, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong 

IČO/RN: 103671 

poř. č. 7 

PES-Arkkitehdit Oy 

Ison-Antintie 8, 00930 Helsinki, Finland 

IČO/RN: 0198888-2 

poř. č. 8 

Bogle Architects s.r.o. 

Revoluční 724/7, 110 00 Praha, Česká republika 

IČO/RN: 24818321 

poř. č. 9 

DANIEL VANICHE ET ASSOCIES 

12 rue des Frigos, 75013 Paris, France 

IČO/RN: 538515131 

poř. č. 10 

Fernando Menis SLP 

Puerta Canseco n°35, 2°B, 38003 Santa Cruz de Tenerife, Spain 

IČO/RN: 41988040E 

poř. č. 11 

MVRDV B.V. 

Achterklooster 7, 3011RA Rotterdam, Netherlands 
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IČO/RN: 850618083 

poř. č. 12 

JKMM Arkkitehdit Oy 

Lapinrinne 3, 00100 Helsinki, Finland 

IČO/RN: 2676548-2 

poř. č. 14 

NICOLAS LAISNE ARCHITECTE 

27 rue Barbès, 93100 Montreuil, France 

IČO/RN: 835090945 

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE 

15 villa Seurat, 75014 Paris, France 

IČO/RN: 802132001 

poř. č. 15 

Gutowski Építész Korlátolt Felelösségü Társaság 

Kussuth Lajos utca 113., 2071 Páty, Hungary 

IČO/RN: 13-09-146152 

poř. č. 17 

Benthem Crouwel Architekten B.V. 

Generaal Vetterstraat 61, 1059BT Amsterdam, Netherlands 

IČO/RN: 007963208 

ra15 a.s. 

Nádražní 1272/15, 15000 Praha, Česká republika 

IČO/RN: 06647642 

poř. č. 20 

TAKENAKA EUROPE GmbH 

Národní 138/10, 11000 Praha, Česká republika 

IČO/RN: 64355535 

poř. č. 21 

DRDH ARCHITECTS LIMITED 

69-73 Theobalds Road, WC1X 8TA London, United Kingdom 

IČO/RN: 4340122 

poř. č. 22 

Moreau Kusonoki 

5 rue de Nemours, 75011 Paris, France 

IČO/RN: 537650467 

poř. č. 23 

Bjarke Ingels Group A/S 

Kløverbladsgade 56, 2500 Valby, Denmark 

IČO/RN: 29309396 
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AI-DESIGN, s.r.o. 

Anenské náměstí 2, 11000 Praha, Česká republika 

IČO/RN: 26122812 

poř. č. 24 

Arkkitehtitoimisto ALA Oy 

Lönnrotinkatu 27, 00180 Helsinki, Finland 

IČO/RN: 1951598-7 

poř. č. 25 

BLOND ET ROUX ARCHITECTES 

56 rue des Petites Écuries, 75010 Paris, France 

IČO/RN: 44889200 

poř. č. 26 

SIMPSONHAUGH ARCHITECTS LIMITED 

Riverside, 4 Commercial Street, Manchester, M15 4RQ Lancashire, United Kingdom 

IČO/RN: 2965414 

poř. č. 27 

IAN RITCHIE ARCHITECTS LIMITED 

110 Three Colt Street, E14 8AZ London, United Kingdom 

IČO/RN: 5084475 

poř. č. 28 

ZAHA HADID LIMITED 

10 Bowling Green Lane, EC1R 0BQ London, United Kingdom 

IČO/RN: 3749443 

poř. č. 29 

Max Dudler 

Oranienplatz 4, 10999 Berlin, Germany 

IČO/RN: / 

ADEA projekt s.r.o. 

Kafkova 1133/10, 70200 Ostrava, Česká republika 

IČO/RN: 05725666 

poř. č. 31 

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. 

Zámečnická 182/5, 60200 Brno, Česká republika 

IČO/RN: 03887707 

AED project, a.s. 

Pod Radnicí 1235/2a, 15000 Praha, Česká republika 

IČO/RN: 61508594 
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3) rozhodla 

  
v soutěži o návrh “KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY” vyzvat k podání návrhů 

dodavatele: 

pod poř. č. 6 

ARCHITECTURE STUDIO 

 

10 rue Lacuée, 75012 Paris, France 

IČO/RN: 337849657 

pod poř. č. 13 

Nieto Sobejano Arquitectos GmbH 

Schlesische Straße 26, 10997 Berlin, Germany 

IČO/RN: HRB 130866 

pod poř. č. 16 

Van Dongen - Koschuch Architects and Planners 

Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Netherlands 

IČO/RN: 851758411 

IND International Design 

Goudsesingel 383, 3032EN Rotterdam, Netherlands 

IČO/RN: 818179284 

a dále dodavatele předem uvedené v oznámení o zahájení soutěže o návrh:  

1. Steven Holl Architects 

450 West 31st Street, NY 10001 New York, USA 

IČO/RN: 1409928 

Architecture Acts 

Gotthardská 4, 160 00 Praha 6, Česká republika 

IČO/RN: 03620620 

2. Konior Studio 

Damrota Street 22, 40-022 Katowice, Poland 

IČO/RN: 

3. Henning Larsen Architects 

Vesterbrogade 76, DK-1620 Copenhagen, Denmark 

IČO/RN: 

  

 
RM_VZ 30 
Návrh na zadání zakázky malého rozsahu na poskytnutí odborné 
spolupráce a poradenské činnosti při organizování mezinárodní 
architektonické soutěže “Koncertní hala města Ostravy” a pomoc při její 
prezentaci a propagaci 

(zn.předkl.) 
89 
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Usnesení číslo: 10465/RMm1418/30 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu na poskytnutí odborné spolupráce a poradenské činnosti při 

organizování mezinárodní architektonické soutěže “Koncertní hala města Ostravy” a pomoc při 

její prezentaci a propagaci 

se zhotovitelem: Kabinet architektury, z.s., Tyršova 1852/36, 702 00  Ostrava 

IČO: 02190419 

za cenu nejvýše přípustnou 189.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh dodatku č. 33 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 10466/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 33 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev. č. 

0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, 

702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytování tiskových služeb se spol. 
OVANET, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10467/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytování tiskových služeb se společností OVANET 

a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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RM_M 32 
Návrh dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb outsourcingu              
č. 1550/2018/IT se spol. OVANET, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10468/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií 

ev. č. 1550/2018/IT se společností OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - 

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

  

 
RM_VZ 23 
Licenční smlouva na antivirovou ochranu počítačů a serverů se 
společností VISITECH a.s. 
  
Usnesení číslo: 10469/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

se společností VISITECH a.s. se sídlem Košinova 655/59, 612 00 Brno - Královo Pole,             

IČO 25543415, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh na odpis 1 pohledávky statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10470/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odpisu 1 pohledávky statutárního města Ostravy odboru OŽP v celkové částce 283.250,29 Kč 

  

 
RM_M 59 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 10471/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků 

a) městskému obvodu Poruba ve výši 2 000 tis. Kč na akci Zázemí pro potřeby VPP                       

v Ostravě-Porubě 

b) městskému obvodu Nová Ves ve výši 3 000 tis. Kč na výkup rybníku v rámci akce 

Revitalizace Lesoparku Benátky a Hulváckého kopce 

c) městskému obvodu Krásné Pole ve výši 1 269 tis. Kč na akci Zvýšení bezpečnosti               

na komunikacích - Chodník podél ul. Družební 

d) městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 3 630 tis. Kč na vypracování 

projektové dokumentace akce Novostavba bytového domu Biskupská - Kostelní 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 297 tis. Kč (A.1.) 

(A.4.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 932 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 109 tis. Kč  

- investiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4222, ÚZ 359, ORJ 120 o 320 tis. Kč (A.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305, ORJ 120 o 9 425 tis. Kč (A.3.) 

na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 80 tis. Kč (A.5.) 

- ostatní přijaté vratky transferů 

na § 3522, pol. 2229, ÚZ 1070, ORJ 170, org. 4241 o 4 545 tis. Kč (C.4.) 

- běžné výdaje 

na § 2310, pol. 5169, ORJ 230 o 1 000 tis. Kč (C.1.) 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 10 tis. Kč (C.3.) 

na § 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 o 372 tis. Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5139, org. 2410 o 4 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5161 o 1 000 tis. Kč 

                                            pol. 5194, org. 2406 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5175 o 60 tis. Kč 

(C.7.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5137 o 1 026 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 1 250 tis. Kč 

(C.8.) na ORJ 100, § 2219, pol. 5169 o 1 000 tis. Kč 

                               § 2223, pol. 5137 o 287 tis. Kč 

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133 o 39 tis. Kč (C.9.) 

(C.10.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 112103639, org. 89000000 o 1 tis. Kč 

                                                                                         org. 90000000 o 1 tis. Kč 

(C.11.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5191 o 1 tis. Kč 
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                                              pol. 5192 o 29 tis. Kč 

                                              pol. 5139 o 400 tis. Kč 

(C.12.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5132 o 510 tis. Kč 

                                              pol. 5139 o 85 tis. Kč 

                                              pol. 5163 o 3 tis. Kč 

(C.15.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5032, ÚZ 7119, org. 713 o 2 tis. Kč 

                                              pol. 5031, ÚZ 7119, org. 713 o 3 tis. Kč 

            na ORJ 180, § 4349, pol. 5139, ÚZ 7109 o 100 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4325 o 33 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7231 o 1 000 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7363 o 975 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7363 o 25 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7355 o 2 000 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3172 o 793 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 7332 o 4 873 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8192 o 6 143 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 8192 o 893 tis. Kč 

                               § 3233, pol. 6121, ÚZ 107517969, org. 6324 o 5 862 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117968, org. 6324 o 345 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107101080, org. 6324 o 690 tis. Kč 

                                                             ÚZ 1080, org. 6324 o 179 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, ORJ 137, org. 3191 o 82 tis. Kč (C.2.) 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 4 545 tis. Kč (C.4.) 

na § 6171, pol. 6125, ORJ 133 o 3 145 tis. Kč (C.7.) 

na § 5311, pol. 6123, ORJ 270 o 4 tis. Kč (C.11.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 297 tis. Kč (A.1.) 

(A.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35 o 680 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35 o 330 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 40 o 4 954 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 40 o 1 713 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 39 o 64 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37 o 266 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37 o 587 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 36 o 171 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 41 o 139 tis. Kč 

                               § 4354, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o 98 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o 423 tis. Kč 

(A.4.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, ÚZ 104513013, org.43 o 932 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 43 o 109 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 201, org. 4234 o 80 tis. Kč (A.5.) 

- investiční transfery 

na § 4350, pol. 6356, ÚZ 359, ORJ 180, org. 41 o 320 tis. Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
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na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 614 o 3 000 tis. Kč (C.13.) 

                                                   org. 605 o 2 000 tis. Kč (E.2.) 

                                                   org. 618 o 1 269 tis. Kč (C.14.) 

                                                   org. 602 o 3 630 tis. Kč (C.16.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 605 o 25 048 tis. Kč (E.1.) 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901 o 25 048 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6223, pol. 5169, ORJ 221 o 10 tis. Kč (C.3.) 

(C.6.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5194, org. 2410 o 4 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5169 o 1 000 tis. Kč 

                                            pol. 5139, org. 2406 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5137 o 60 tis. Kč 

(C.7.) na ORJ 133, § 5599, pol. 5162 o 2 501 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5162 o 736 tis. Kč 

                                            pol. 5168 o 1 250 tis. Kč 

na § 2212, pol. 5169, ORJ 100 o 1 000 tis. Kč (C.8.) 

na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 39 tis. Kč (C.9.) 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 2 tis. Kč (C.10.) 

(C.11.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5137 o 4 tis. Kč 

                                              pol. 5051 o 1 tis. Kč 

                                              pol. 5169 o 29 tis. Kč 

                                              pol. 5162 o 400 tis. Kč 

(C.12.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5137 o 110 tis. Kč 

                                              pol. 5156 o 20 tis. Kč 

                                              pol. 5166 o 2 tis. Kč 

                                              pol. 5169 o 300 tis. Kč 

                                              pol. 5171 o 166 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 819 tis. Kč (C.14.) 

na § 4349, pol. 5167, ÚZ 7109, ORJ 180 o 105 tis. Kč (C.15.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 3 630 tis. Kč (C.16.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4320 o 33 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7092 o 1 000 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7231 o 1 000 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7286 o 500 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7286 o 475 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7286 o 25 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7090 o 2 000 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3069 o 258 tis. Kč 
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                                                             org. 3230 o 535 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8208 o 4 800 tis.Kč 

                                            pol. 6122, org. 8208 o 73 tis. Kč 

                               § 2229, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3211 o 451 tis. Kč 

                               § 3111, pol. 6121, org. 6320 o 184 tis. Kč 

                               § 3113, pol. 6121, org. 6321 o 100 tis. Kč 

                               § 3529, pol. 6121, org. 6043 o 500 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6026 o 417 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6035 o 442 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6054 o 500 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8006 o 1 151 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8193 o 500 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8206 o 200 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8221 o 2 350 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6051 o 241 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 7 076 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3191 o 82 tis. Kč (C.2.) 

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133 o 934 tis. Kč  (C.7.) 

na § 2223, pol. 6122, ORJ 100 o 287 tis. Kč (C.8.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3140 o 3 000 tis. Kč (C.13.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 450 tis. Kč (C.14.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, org. 517 o 372 tis. Kč (C.5.) 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901 o 2 000 tis. Kč (E.2.) 

         

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.5.) 

- sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, org. 517 o 372 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje 

na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 o 372 tis. Kč 

Městský obvod Nová Ves (C.13) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330,pol. 4137, ÚZ 3500, org. 614 o 3 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na výkup rybníku v rámci akce Revitalizace Lesoparku Benátky a 

Hulváckého kopce 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1400012000000 o 3 000 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 2 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Zázemí pro potřeby VPP v Ostravě-Porubě 
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na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0502012000000 o 2 000 tis. Kč 

Městský obvod Krásné Pole (C.14.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 618 o 1 269 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Zvýšení bezpečnosti na komunikacích - Chodník podél ul. 

Družební 

na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1800017000000 o 1 269 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.16.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 3 630 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Novostavba bytového domu Biskupská - Kostelní 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 02xxxxx000000 o 3 630 tis. Kč           

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 60 
Úprava rozpočtu - krácení rozpočtu z titulu úspor běžných                   
a kapitálových výdajů 
  
Usnesení číslo: 10472/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

 1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í   výdaje dle přílohy č. 1 o 188 160 tis. Kč 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 188 160 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 64 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 pojistné smlouvy č. 2456642013              
o pojištění souboru vozidel 
  
Usnesení číslo: 10473/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 2456642013 o pojištění souboru vozidel, ve znění 

dodatku č. 1 a 2, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 

30 Ostrava, IČO 00845451 a Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, 

IČO 45272956, evidenční číslo 2520/2013/OFR, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 28 
Veřejná zakázka “Daňové přiznání a poradenství”, poř. č. 209/2018 
  
Usnesení číslo: 10474/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

daňového a účetního poradenství a vypracování daňových přiznání  v rozsahu přílohy č. 1 

předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ing. Jiří Turoň 

se sídlem: Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město 

IČO: 47173548 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení určeného 
pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů 
  
Usnesení číslo: 10475/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
11 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro 

zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi statutárním městem Ostrava a společností 

CENDIS, s.p., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 00311391 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 15 
Změna výše pachtovného, revokace usnesení, schválení zadávací 
dokumentace ke koncesnímu řízení a návrh záměru propachtovat 
vodohospodářskou infrastrukturu v průmyslové zóně Mošnov 
  
Usnesení číslo: 10476/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
bod 1) usnesení č. 09754/RM1418/132 ze dne 17.7.2018 tak, že výše pachtovného pro první rok 

účinnosti nové provozní smlouvy na provozování vodohospodářského majetku v Průmyslové 

zóně Mošnov se stanovuje na 4.141.744,- Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) zrušuje 

  
usnesení č. 09400/RM1418/130 ze dne 12. 6. 2018 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci ke koncesnímu řízení pro výběr provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury statutárního města Ostravy v Průmyslové zóně Mošnov 

  

4) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Gibas                                tajemník magistrátu 

2. Ing. Ladislav Rožnai                              vedoucí odboru majetkového 

3. Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.                vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

4. Ing. Bc. Pavel Šmátrala                          vedoucí odboru hospodářské správy 

5. JUDr. Petr Pyšný                                     právník 

náhradníci: 
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1. Ing. Marcela Trojáková, MPA                     vedoucí odboru vnitřních věcí 

2. Radim Muroň                                            vedoucí oddělení smluvních vztahů 

3.Ing. Aleš Brázda                                         specialista životního prostředí 

4. Ing. René Bartoš                                        vedoucí oddělení údržby 

5. Mgr. Matouš Pyšný                                     právník 

  

5) rozhodla 

  
o záměru propachtovat vodohospodářské stavby, a to infrastrukturu: 

1. Rozvodná vodovodní síť, Mošnov - Průmyslová zóna, z VDJ Petřvald 700 

Vodovodní řady (km): Celková délka: 5.980 do DN 100 mm: 1.544 Kovové: 3.096 

Přepočtená délka: 10.720 od DN 101 mm do 300 mm: 1.341 Plasty: 2.885 

od DN 301 mm do 500 mm: 3.096 Jiné: 0.000 

větší než 500 mm: 0.000 

Počet vodojemů: 1 Celkový objem vodojemů: 700.000 m3 

Počet přípojek: 27 Počet vodoměrů: 27 

Počet čerpacích stanic: 0 

na pozemcích v: 

k. ú. Mošnov, obec Mošnov p. p. č. 822/5, 822/6, 822/16, 822/17, 822/21, 822/25, 822/26, 

822/27, 822/46, 822/47, 822/51, 822/58, 822/60, 822/66, 822/73, 822/101, 822/102, 822/103, 

822/172, 822/173, 822/197, 822/199, 853/6, 902/1, 902/5, 940/4, 941/1, 941/10, 941/31, 941/48, 

941/64, 941/65, 1146/5, 1309/4 

k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald na pozemcích p. p.  č. 185/1, 251, 255/3, 260, 

263/3, 271/5, 272/2, 291/2, 792/74, 792/83, 792/85, 819/25, 819/26, 1209/1, 1225/2, 1281/1, 

1282/1, 1282/2, 1282/3, 1304/8, 1305/1, 1311/4, 1317/1, 1317/13, 1317/14, 1327 

k. ú. Harty, obec Petřvald na pozemcích p. p. č. 960/1, 960/2, 960/3, 960/5, 960/6, 960/7, 971/3, 

971/11, 971/14, 1051/1, 1051/4, 1051/8, 1051/13, 1051/22, 1051/24, 1051/27, 1051/29, 

1051/31, 1051/32, 1051/35, 1051/38, 1051/40, 1051/41, 1051/44, 1051/45, 1051/50, 1051/53, 

1051/55, 1124/1, 1124/2, 1144/2 

2. Vodojem Petřvald 700 

Voda vyrobená určená k realizaci (tis. m3/rok): 105.025 

Voda fakturovaná pitná přímým odběratelům celkem (tis. m3/rok): 105.025 

na pozemku v: 

k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald p. p. č. 792/74 
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3. PZ Mošnov – retenční nádrž 

Objekt SO 01         Retenční nádrž 

            SO 02        Kanalizace 

            SO 03        Zpevněné plochy, terénní úpravy 

            SO04         Elektroinstalace 

            SO 05        Přípojka vodovodu 

            PS 01        Vystrojení retenční nádrže 

            PS 02        Měření a regulace 

Plocha podzemní retenční nádrže                                     2 860 m2 

Obestavěný prostor podzemní retenční nádrže               14 100 m3 

Obslužná komunikace                                                          750 m2 

Trafostanice VN/NN                                                               16 m2   

Přípojka vodovodu                                                                  63 m 

Přípojka dešťové kanalizace + bezpečnostní přepad     68 + 34 m 

na pozemcích v: 

k. ú. Mošnov, obec Mošnov p. p. č. 1290/2, 1467/6, 1467/7, 1467/8, 1468/8, 1290/1 

4. PZ Mošnov - Kanalizační stoky srážkové 

gravitační, tlaková oddílná srážková stoková síť 

Celková délka                        9,460 km 

do DN 300mm                        1,322 km                           kamenina                         0,000 

od  DN 301 do500 mm           2,321 km                           beton                                0,028 

od  DN 501 do 800 mm          4,334 km                           plasty                               9,044 

větší než 800mm                    1,483 km                           jiné                                   0,388 

počet kanalizačních přípojek              1 

počet čerpacích stanic                       1 

na pozemcích v: 

k. ú. Mošnov, obec Mošnov p. p. č. 802/1, 802/2, 802/32, 802/41, 802/56, 802/70, 802/72, 

802/74, 802/77, 802/78, 813/15, 813/18, 813/45, 813/46, 813/52, 813/56, 813/73, 813/88, 

813/153, 822/1, 822/47, 822/48, 822/53, 822/55, 822/56, 822/57, 822/60, 822/73, 822/82, 

822/83, 1176/1, 1176/3, 1176/9, 1176/47, 1176/49, 1274/1, 1276/1, 1276/2, 1290/1, 1290/2, 

1309/1, 1309/4, 1331/11, 1332/1, 1332/6, 1332/25, 1332/29, 1333, 1334/2, 1335/1, 1335/2, 

1336/1, 1338/1, 1338/2, 1338/3, 1338/8, 1338/10, 1339/1, 1339/2, 1339/5, 1339/15, 1339/16, 

1339/17, 1339/21, 1339/37, 1340/33, 1340/35, 1340/92, 1366/3, 1465/5, 1467/4, 1467/6, 

1467/10, 1468/1, 1468/2, 1468/3, 1468/4, 1468/5, 1468/6, 1468/10 

k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice p. p. č. 1122/59, 1129/6, 1147/1, 1148/1 

5. PZ Mošnov - Kanalizační stoky splaškové 

gravitační, tlaková oddílná splašková stoková síť 
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napojení stokové sítě na ČOV 

Celková délka                          7,382 km 

do DN 300mm                         4,227 km                          kamenina                          0,000 

od  DN 301 do500 mm            3,060 km                           beton                                0,000 

od  DN 501 do 800 mm           0,000 km                           plasty                               7,382 

větší než 800mm                     0,095 km                           jiné                                   0,000 

počet kanalizačních přípojek              14 

počet čerpacích stanic                          1 

počet odlehčovacích komor                  1 

na pozemcích v: 

k. ú. Mošnov, obec Mošnov p. p. č. 32/1, 802/1, 802/2, 802/41, 802/56, 802/70, 802/72, 802/74, 

802/75, 802/77, 802/78, 813/15, 813/18, 813/45, 813/46, 813/52, 813/88, 813/153, 822/1, 822/4, 

822/27, 822/47, 822/48, 822/53, 822/54, 822/60, 822/73, 822/82, 822/83, 822/96, 822/98, 853/9, 

853/12, 855/1, 867/1, 947/2, 1146/1, 1146/5, 1274/1, 1276/1, 1290/1, 1290/2, 1309/4, 1331/10, 

1332/1, 1332/24, 1332/28, 1332/29, 1333, 1334/3, 1335/1, 1335/3, 1336/7, 1338/1, 1338/2, 

1338/3, 1338/8, 1338/10, 1339/2, 1339/5, 1339/10, 1339/12, 1339/15, 1339/17, 1339/22, 

1339/37, 1340/15, 1340/33, 1340/35, 1340/44, 1340/99, 1366/19, 1433, 1465/5, 1467/4, 1467/5, 

1467/6, 1467/10, 1468/4, 1468/5,  1468/6, 1468/7, 1468/8, 1468/10 

k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice p. p. č. 1129/6, 1147/1, 1148/1, 1148/2 

6. PZ Mošnov - Čistírna odpadních vod 

Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodního recipientu – Lubina 

Počet osob s trvalým pobytem v připoj. obcích nebo jejich částech odkanalizov.na ČOV: 18 

Počet osob připojených na ČOV: 18 

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 1254 

Počet osob s trvalým pobytem v připoj. obcích nebo jejich částech odkanalizov.na ČOV: 18 

Počet osob připojených na ČOV: 18 

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 1254 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Projektové parametry: 

Projektovaná kapacita Qd (m3/den): 2471.000 

Projektovaná kapacita BSK5 (kg/den): 582.000 

Projektovaná kapacita ekvivalentní obyvatelé: 9691.000 

Stupeň čištění odpadní vody: 

Mechanické (bez dalšího stupně): ne Mechanicko-biologické ano Dočištění ne 

Další funkce čištění odpadní vody: 

Eliminace dusíku ano Eliminace fosforu ano 

Jiný ne Popis jiného typu čištění 

Kalové hospodářství: 

Stabilizace kalu: aerobní     Odvodnění kalu: strojní 

Úprava kalu:                        Plynové hospodářství: ne 
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na pozemcích v: 

k. ú. Mošnov, obec Mošnov p. p. č. 490, 491, 492, 493, 494, 822/4, 822/27, 947/2, 1146/1, 

1146/5 

  

7. SPZ Ostrava Mošnov PZ Mošnov TI - II. etapa, vodovody 

na pozemcích v: 

k. ú. Mošnov, obec Mošnov p. p. č. 822/73, 822/47, 822/83, 813/15 

vítěznému uchazeči koncesního řízení pod názvem Výběr provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov, které vyhlásilo statutární město Ostrava na základě 

rozhodnutí rady města Ostravy č. ................... ze dne 16. 10. 2018 

Zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 15 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem             
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10477/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu             

a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací a prodejem 

  

2) jmenuje 

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

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

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí oddělení údržby odboru hospodářské správy                     

členové: 

Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 77/83  
  

RM_M 19 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10478/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 1 ks lípy o obvodu kmene 136  cm  rostoucí na pozemku parc. č. 2468/37 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (pozemek SMO), dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) s kácením 3 ks jírovců o obvodech kmenů 212 cm, 31 cm a 27 cm rostoucích na pozemku 

parc. č. 573/2 - ostatní plocha, zeleň , v k.ú. Přívoz, obec Ostrava  (pozemek SMO), dle přílohy 

č.2 předloženého materiálu 

c) s kácením 3 ks javorů o obvodech kmenů 103 cm, 123 cm a 113 cm rostoucích na pozemku 

parc. č. 3594/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (pozemek SMO) , dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení  žádostí o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí 

příslušným správním orgánem dle bodu 1a) až 1c) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 19.10.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody dle bodů 1)           

a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 19.10.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 42 
Návrh na souhlas a nesouhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálním 
území obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 10479/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
84 

 

Rada města 
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1) nesouhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1913/2 

- orná půda , v k.ú. Svinov, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Trafostanice PRINTO, 

spol. s r.o.”, obec Ostrava pro žadatele stavby: RH elektro s.r.o., se sídlem Žižkova 139, Třinec, 

739 61,  na základě plné moci zmocnitele: PRINTO, spol. s r.o., Gen.Sochora 1379/6, 

Ostrava-Poruba, 708 00, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č.280/1 - 

ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú.Přívoz, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

“Ostrava-Přívoz 995/1, přípojka NNk” obec Ostrava pro žadatele stavby: PROFI PROJEKT 

s.r.o., se sídlem Collo louky 126, Frýdek-Místek, 738 02 na základě plné moci: ČEZ Distribuce 

a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle přílohy č.2 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného nesouhlasu a souhlasu se stavbami dle bodu 1a) a 2a) tohoto 

usnesení a s tím spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 19.10.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisům nesouhlasu a souhlasu se stavbami dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 19.10.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 49 
Uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ev.č. 2625/2018/HS/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 10480/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ev.č. 2625/2018/HS/VZKÚ se společností MEDIS INFO 

SECURITY, s.r.o. , Spodní 327/5, Bobrovníky, 748 01 Hlučín IČO: 25393201dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 
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RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 
automatizovaných externích defibrilátorů pro vytypované veřejné 
budovy 
  
Usnesení číslo: 10481/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
3 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 5-ti ks automatizovaných externích 

defibrilátorů  pro objekty MMO sloužicí jako veřejné budovy firmě S&T Plus 

s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4, IČ 25701576, za cenu nejvýše přípustnou 160 270,- Kč bez 

DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 26.10.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Výměna plotových dílců - historická městská jatka”, 
poř. č. 211/2018 
  
Usnesení číslo: 10482/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží rozpočtová rezerva 

na ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o 501 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na ORJ 136, § 3639, pol. 5171 o 501 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu k poskytnutí 

dodávek, prací a služeb nezbytných k estetizaci oplocení areálu bývalých městských jatek               

na parc. č. 1960/9,  v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 
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REPRONIS s.r.o. 

se sídlem: Myslbekova 528/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 27778924 

za cenu nejvýše přípustnou 413.450,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 24 
Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky elektrické energie           
a zemního plynu pro statutární město Ostrava, městské obvody, DPO 
a.s. a ostatní městské organizace pro rok 2019 - vyloučení účastníka            
v zadávacím řízení a výběr nejvhodnější nabídky 
  
Usnesení číslo: 10483/RMm1418/30 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
účastníka zadávacího řízení společnost ČEZ Prodej s.r.o. se sídlem Duhová 1/425 140 53 Praha 

4, IČO: 27232433, z veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie v kategorii 

NN (veřejné osvětlení), pro pověřujícího zadavatele společnost Ostravské komunikace a.s.          

z důvodů uvedených v důvodové zprávě  

  

2) rozhodla 

  
1.  

na základě zprávy o hodnocení nabídek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu o výběru 

dodavatele a o uzavření smluv o sdružených službách dodávky elektrické energie v 

hladině  NN, pro statutární město Ostrava, městské obvody a ostatní městské organizace     

v roce 2019, za podmínky doložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, s účastníkem:  Český Energetický 

Dodavatel a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha 1, za jednotkové ceny 

předložené účastníkem v zadávacím řízení 

2.  

na základě zprávy o hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu o výběru 

dodavatele a o uzavření smlovy o sdružených službách dodávky elektrické energie v 
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hladině  NN (veřejné osvětlení), pro Ostravské komunikace a.s. v roce 2019, za podmínky 

doložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb.           

o zadávání veřejných zakázek, s účastníkem:  Český Energetický Dodavatel a.s., se sídlem 

Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha 1, za jednotkové ceny předložené účastníkem           

v zadávacím řízení 

3.  

na základě zprávy o hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 předloženého materiálu o výběru 

dodavatele a o uzavření smluv o sdružených službách dodávky elektrické energie v 

hladině  VN, pro statutární město Ostrava, městské obvody a ostatní městské organizace           

v roce 2019, za podmínky doložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, s účastníkem:  Pražská plynárenská 

a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1, za jednotkové ceny předložené účastníkem          

v zadávacím řízení 

4.  

na základě zprávy o hodnocení nabídek dle přílohy č. 4 předloženého materiálu o výběru 

dodavatele a o uzavření smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu v kategorii 

maloodběr do 630 MWh/rok, pro statutární město Ostrava, městské obvody a ostatní 

městské organizace v roce 2019, za podmínky doložení dokladů a zjištění údajů           

o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,            

s účastníkem:  Pražská plynárenská a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1,            

za jednotkové ceny předložené účastníkem v zadávacím řízení 

5.  

na základě zprávy o hodnocení nabídek dle přílohy č. 5 předloženého materiálu o výběru 

dodavatele a o uzavření smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu v kategorii 

středoodběr nad 630  do 4 200 MWh/rok, pro statutární město Ostrava, městské obvody        

a ostatní městské organizace v roce 2019, za podmínky doložení dokladů a zjištění údajů           

o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,           

s účastníkem:  LAMA energy a.s., se sídlem Gudrichova 763, 767 41 Hradec nad Moravicí, 

za jednotkové ceny předložené účastníkem v zadávacím řízení 

6.  

na základě zprávy o hodnocení nabídek dle přílohy č. 6 předloženého materiálu o výběru 

dodavatele a o uzavření smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu v kategorii 

velkoodběr nad 4 200 MWh/rok, pro společnost Dopravní podnik Ostrava a.s., v roce 2019, 

za podmínky doložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona        

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, s účastníkem: Amper Market  a.s., se 

sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, za jednotkové ceny předložené účastníkem 

v zadávacím řízení 

  

3) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky         
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o sdružených službách dodávky elektrické energie v hladině NN pro statutární město Ostrava, 

městské obvody a pro městem založené a zřízené obchodní a příspěvkové organizace, aby za 

podmínek, shodných s návrhem smlouvy dle přílohy č. 1 - městské organizace, městské obvody, 

a č. 2 - DPO a.s., zadávací dokumentace  - vzorové smlouvy pro dodávky elektrické energie           

v hladině NN, schválené usnesením rady města č. 09765/RM1418/132 ze dne 17.7.2018, 

uzavřeli se společností  Český Energetický Dodavatel a.s., IČO: 22795090, se sídlem Václavské 

náměstí 806/62, 110 00 Praha 1, smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie pro 

rok 2019 pro svá odběrná místa 

  

4) vyzývá 

  
statutární zástupce společnosti Ostravské komunikace a.s. podílejících se na centralizovaném 

zadání Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie v hladině NN 

(veřejné osvětlení) , aby za podmínek, shodných s návrhem smlouvy dle přílohy č. 3 zadávací 

dokumentace - Ostravské komunikace a.s. - vzorová smlouva pro dodávky elektrické energie           

v hladině NN (veřejné osvětlení) , schválené usnesením rady města č. 09765/RM1418/132         

ze dne 17.7.2018, uzavřeli se společností Český Energetický Dodavatel a.s., IČO: 22795090, se 

sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha 1, smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektrické energie pro rok 2019 pro svá odběrná místa  

  

5) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky          

o sdružených službách dodávky elektrické energie v hladině VN pro statutární město Ostrava, 

městské obvody a pro městem založené a zřízené obchodní a příspěvkové organizace, aby za 

podmínek, shodných s návrhem smlouvy dle přílohy č. 4  zadávací dokumentace - SMO, 

městské obvody a organizace a DPO a.s. - vzorová smlouva pro dodávky elektrické energie           

v hladině VN, schválené usnesením rady města č. 09765/RM1418/132 ze dne 17.7.2018, 

uzavřeli se společností  Pražská plynárenská a.s., IČO: 60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 

Praha 1, smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie pro rok 2019 pro svá 

odběrná místa 

  

6) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky           

o sdružených službách dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr do 630 MWh/rok pro 

statutární město Ostrava, městské obvody a pro městem založené a zřízené obchodní            

a příspěvkové organizace, aby za podmínek, shodných s návrhem smlouvy dle přílohy č. 1 

-  městské organizace, městské obvody, ostatní organizace a č. 2 -  DPO a.s., zadávací 

dokumentace - vzorové smlouvy pro dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr, schválené 

usnesením rady města č. 09766/RM1418/132 ze dne 17.7.2018, uzavřeli se společností  Pražská 

plynárenská a.s., IČO: 260193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1, smlouvy o sdružených 

službách dodávky zemního plynu pro rok 2019 pro svá odběrná místa 

  

7) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky            

o sdružených službách dodávky zemního plynu v kategorii středoodběr nad 630 do 4 200 

MWh/rok pro statutární město Ostrava, městské obvody a pro městem založené a zřízené 
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obchodní a příspěvkové organizace, aby za podmínek, shodných s návrhem smlouvy dle přílohy 

č. 3  - městské organizace, městské obvody, ostatní organizace a č. 4 -  DPO a.s. zadávací 

dokumentace - vzorové smlouvy pro dodávky zemního plynu v kategorii středoodběr, schválené 

usnesením rady města č. 09766/RM1418/132 ze dne 17.7.2018, uzavřeli se společností  LAMA 

energy a.s., IČO: 28262026, se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, smlouvy       

o sdružených službách dodávky zemního plynu pro rok 2019 pro svá odběrná místa 

  

8) vyzývá 

  
statutární zástupce společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., aby za podmínek, shodných        

s návrhem smlouvy dle přílohy č. 5 - DPO zadávací dokumentace - vzorová smlouva pro 

dodávky zemního plynu v kategorii velkoodběr, schválené usnesením rady města                

č. 09766/RM1418/132 ze dne 17.7.2018, uzavřeli se společností  Amper Market a.s., IČO: 

24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a , 140 00 Praha 4, smlouvu o sdružených službách 

dodávky zemního plynu pro rok 2019 pro svá odběrná místa 
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k usnesení č. 04473/RM1418/65 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Zprostředkující subjekt ITI ostravské 

aglomerace”, spolufinancovaného v rámci Operačního programu Technická pomoc a           

s konečným vyúčtováním projektu 

  

 
 


