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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 17.07.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

09615/RM1418/132 RM_M 0 Schválení programu 132. schůze rady města 

konané dne 17.07.2018 

35 

09616/RM1418/132 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

09617/RM1418/132 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

09618/RM1418/132 RM_M 98 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny 

Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, p.o., do 

Maďarska (Herend) ve dnech 20.-23.06.2018 

42 

09619/RM1418/132 RM_M 19 Schválení předfinancování projektů v rámci 

výzvy nositele ITI ostravské aglomerace 

50 

09620/RM1418/132 RM_M 63 Souhlas s přijetím dotace z programu Rozvoj a 

obnova materiálně-technické základny sociálních 

služeb pro projekt „Vybudování výtahu a 

bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 

1455/34, Ostrava-Hrabůvka” 

50 

09621/RM1418/132 RM_M 64 Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt Ozdravné 

pobyty žáků porubských základních škol ve 

školním roce 2018/2019 

50 

09622/RM1418/132 RM_M 65 Schválení projektu a podání žádosti o poskytnutí 

dotace z programu Státního fondu rozvoje 

bydlení (SFRB) Regenerace veřejných 

prostranství na sídlištích, výzva č. 1, pro projekt 

„Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa“ v 

Ostravě-Mariánských Horách 

50 

09623/RM1418/132 RM_M 66 Schválení přijetí dotace z IROP pro projekt: 

“Rekonstrukce a modernizace odborných učeben 

Základní školy Ostrava-Michálkovice” 

50 

09624/RM1418/132 RM_M 102 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v 

rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí 

pro projekt “Požární zbrojnice Ostrava - 

Muglinov” 

50 

09625/RM1418/132 RM_M 7 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc květen 2018 

25 

09626/RM1418/132 RM_M 15 Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi 

Moravskoslezským krajem a statutárním městem 

Ostrava na darování dlouhodobého movitého 

majetku, který slouží k provoznímu zajištění 

fungování Integrovaného bezpečnostního centra 

25 

09627/RM1418/132 RM_M 62 SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ 

25 

09628/RM1418/132 RM_M 81 Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva 35 
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města Ing. Víta Macháčka, vznesený                   

na 36. zasedání zastupitelstva města dne 

20.6.2018 

09629/RM1418/132 RM_M 107 Uplatnění smluvní pokuty - THT Polička,s.r.o. 28 

09630/RM1418/132 RM_M 6 Žádost Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje o uvolnění finančních 

prostředků z Fondu pro upevnění veřejného 

pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku 

01 

09631/RM1418/132 RM_M 12 Žádost o poskytnutí finančního daru ve výši           

10 000,- Kč obci Liptaň 

01 

09632/RM1418/132 RM_M 14 Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018    

z rozpočtu Moravskoslezského kraje                     

k dofinancování nákladů na zabezpečení 

akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 

hasičů statutárního města Ostravy 

01 

09633/RM1418/132 RM_M 17 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Švýcarska ve dnech                 

15.-21.08.2018 

01 

09634/RM1418/132 RM_M 25 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty   

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora,                 

a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně 

primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech           

10.-12.08.2018 

01 

09635/RM1418/132 RM_VZ 8 Veřejná zakázka malého rozsahu “Realizace 

havarijního odvětrání CNG v prostorách 

podzemních garáží IVC Ostrava - Zábřeh”,           

poř. č. veřejné zakázky 127/2018 

01 

09636/RM1418/132 RM_M 18 Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt “Ostravou!!!” v rámci Národního 

programu Životní prostředí 

01 

09637/RM1418/132 RM_M 99 ITI ostravské aglomerace - Návrh na vyhlášení 

výzvy k předkládání projektových záměrů 

38 

09638/RM1418/132 RM_M 100 Souhlas se smlouvou o poskytnutí dotace                    

z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 

spolufinancování projektu “Hasičská zbrojnice 

Pustkovec” 

38 

09639/RM1418/132 RM_VZ 35 Veřejná zakázka “EXPO REAL Mnichov 2018”, 

poř. č. 125/2018 

38 

09640/RM1418/132 RM_M 28 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 

2463/2018/OSR 

38 

09641/RM1418/132 RM_VZ 36 Veřejná zakázka “Cesta vody a Park nad 

rybníkem (IZ)”, poř. č. 108/2018 

38 

09642/RM1418/132 RM_VZ 40 Veřejná zakázka “Efektivní škola 2018 - 

energetická studie”, poř. č. 159/2018 

38 

09643/RM1418/132 RM_M 16 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty                

Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do 

Francie (Marseille) ve dnech 10.–15.06.2018 

30 
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09644/RM1418/132 RM_M 61 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631808 

41 

09645/RM1418/132 RM_M 74 Návrh na schválení navýšení spolufinancování 1. 

etapy projektů “Transformace Domova Barevný 

svět” a “Transformace Domova na Liščině”, 

návrh na poskytnutí finančních prostředků 

organizaci Čtyřlístek-centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace 

41 

09646/RM1418/132 RM_M 75 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 

právnické osobě Domov Magnolie, příspěvková 

organizace 

41 

09647/RM1418/132 RM_M 82 Přijetí a použití státní účelové dotace včetně 

schválení finanční participace města v rámci 

Programu prevence kriminality na místní úrovni 

2018 

86 

09648/RM1418/132 RM_M 83 Návrh na uzavření dodatků neziskové organizace 

MIKASA z.s. 

86 

09649/RM1418/132 RM_MZP 1 Návrh na stanovení platu ředitele příspěvkové 

organizace Komorní scéna Aréna 

31 

09650/RM1418/132 RM_M 24 Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy v oblasti Volný čas 

60 

09651/RM1418/132 RM_M 67 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 

42 

09652/RM1418/132 RM_M 68 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Knihovně města Ostravy, p.o., na 

realizaci projektu “S knížkou do života” 

42 

09653/RM1418/132 RM_M 69 Zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz 

NDM na krytí osobních nákladů 

42 

09654/RM1418/132 RM_M 20 Žádost o změnu názvu projektu podpořeného 

účelovou neinvestiční dotací v rámci výzvy           

“100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018” 

31 

09655/RM1418/132 RM_M 21 Poskytnutí finančního daru společnosti AHOL - 

Vyšší odborná škola na pořízení elektronického 

klavíru vč. příslušenství. 

87 

09656/RM1418/132 RM_M 94 Poskytnutí finančního daru organizaci Nadace 

Charty 77 na úhradu nákladů benefičního 

koncertu 

87 

09657/RM1418/132 RM_M 95 Poskytnutí účelového transferu městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci 

akce “Ostravské Vánoce 2018” 

87 

09658/RM1418/132 RM_M 96 Smlouva o spolupráci a o budoucí smlouvě 

licenční k zajištění výroby dokumentárního filmu 

věnovaného Ostravské operaci z roku 1945 

87 

09659/RM1418/132 RM_M 97 Účelový transfer městskému obvodu Poruba na 87 
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renovaci uměleckých děl 

09660/RM1418/132 RM_VZ 30 Veřejná zakázka „Ideový návrh Mezinárodního 

kulturního centra“ poř. č. 129/2018 

87 

09661/RM1418/132 RM_M 26 Schválení objednávky vyhotovení studií na 

výstavbu haly pro míčové sporty 

91 

09662/RM1418/132 RM_M 2 Návrh na přijetí daru a uzavření darovací 

smlouvy s PNP Praha, a.s. - kovová plastika na 

pozemku parc. č. 4183 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

09663/RM1418/132 RM_M 8 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady 

města s prodejem nemovitých věcí městskými 

obvody Slezská Ostrava a Moravská Ostrava         

a Přívoz 

08 

09664/RM1418/132 RM_M 9 Návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava a návrh na jejich 

svěření 

08 

09665/RM1418/132 RM_M 10 Návrh na záměr města prodat nemovité věci            

v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava 

08 

09666/RM1418/132 RM_M 11 Návrh na záměr města prodat a záměr města 

pronajmout část pozemku v k. ú. Přívoz 

08 

09667/RM1418/132 RM_M 32 Návrh na souhlas s umístěním stavby “Kanalizace 

Hlučínská” 

08 

09668/RM1418/132 RM_M 33 Návrh na záměr města prodat část pozemku              

v k. ú. Lhotka u Ostravy, v k. ú. Nová Ves           

u Ostravy a návrh na záměr města neprodat 

pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy 

08 

09669/RM1418/132 RM_M 35 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví SMO v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, za účelem provedení 

atmogeochemického průzkumu a případného 

měření dynamiky výstupů důlních plynů na 

povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

08 

09670/RM1418/132 RM_M 36 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě             

o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

SMO v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, se 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací 

08 

09671/RM1418/132 RM_M 37 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN a uzavření smlouvy            

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene            

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

09672/RM1418/132 RM_M 38 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN a nadzemního vedení VN 

a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a. s. 

08 
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09673/RM1418/132 RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN, VN a uzavření smluv            

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene           

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

09674/RM1418/132 RM_M 40 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě           

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene          

k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

09675/RM1418/132 RM_M 41 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv           

o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní 

podnik 

08 

09676/RM1418/132 RM_M 42 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene pro 

společnost GasNet, s.r.o. 

08 

09677/RM1418/132 RM_M 43 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností           

s WOTEG GWG-Group, a.s., Veolia Energie ČR, 

a.s 

08 

09678/RM1418/132 RM_M 44 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv           

o zřízení služebností - věcného břemene 

08 

09679/RM1418/132 RM_M 45 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

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

obec Ostrava pro městský obvod Svinov 

08 

09680/RM1418/132 RM_M 46 Předchozí souhlasy rady města s uzavřením 

nájemních smluv na část nemovitostí                     

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava pro městský 

obvod Vítkovice 

08 

09681/RM1418/132 RM_M 47 Udělení souhlasu pronajímatele bytu k ubytování 

cizince 

08 

09682/RM1418/132 RM_M 48 Návrh na souhlas s užíváním části pozemků                 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro 

společnost Metrostav a.s. 

08 

09683/RM1418/132 RM_M 49 Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

09684/RM1418/132 RM_M 50 Návrh na souhlas s užíváním nemovité věci - 

mola na řece Ostravici pod loděnici, k.ú. Slezská 

Ostrava 

08 

09685/RM1418/132 RM_M 51 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu 

pozemku parc. č. 845/3, jehož součástí je budova 

č.p. 1591, k.ú. Moravská Ostrava 

08 

09686/RM1418/132 RM_M 52 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a záměr 

pronájmu staveb 

08 

09687/RM1418/132 RM_M 53 Návrh na odejmutí místní komunikace ul. 28. 

října městskému obvodu Moravská Ostrava          

a Přívoz, převzetí do majetku statutárního města 

08 
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Ostrava 

09688/RM1418/132 RM_M 54 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

09689/RM1418/132 RM_M 55 Návrh na prodej automobilů obci Sedlnice, 

městysi Spálov a paní M. V. včetně uzavření 

kupních smluv a návrh na prodej 4 ks automobilů 

formou aukce 

08 

09690/RM1418/132 RM_M 57 Souhlas s umístěním stanového městečka 08 

09691/RM1418/132 RM_M 58 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě              

a zpevněných ploch do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 

osobou. 

08 

09692/RM1418/132 RM_M 59 Návrh na záměr města neprodat pozemky               

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

09693/RM1418/132 RM_M 60 Návrh na uzavření kupních smluv na koupi 

jednotných kanalizací a vodovodů v k. ú. Poruba 

- sever, v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava                 

a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti             

se společností Abano s. r. o. 

08 

09694/RM1418/132 RM_M 85 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

09695/RM1418/132 RM_M 86 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro Dopravní podnik Ostrava a.s. 

08 

09696/RM1418/132 RM_M 88 Návrh na uzavření smlouvy o podnájmu 

parkovacího místa na pozemku parc. č. 1496/2, 

k.ú. Moravská Ostrava. Návrh na uzavření 

dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových 

prostor ev. č. 0715/2004/MJ. 

08 

09697/RM1418/132 RM_M 89 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v 

k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava a návrh na záměr 

nevypůjčit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

09698/RM1418/132 RM_M 90 Návrh na zplnomocnění společnosti HOMOLA 

Holding. s.r.o. 

08 

09699/RM1418/132 RM_M 91 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN a uzavření smlouvy          

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene           

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

09700/RM1418/132 RM_M 92 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti s OVANET a.s., Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 
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09701/RM1418/132 RM_M 108 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Nájemní 

smlouvě ev. č. 2860/2009/MJ na pronájem 

pozemků v k.ú. Proskovice. 

08 

09702/RM1418/132 RM_MZP 2 Dohoda o narovnání 28 

09703/RM1418/132 RM_M 13 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě            

o dílo č. 0565/2018OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 ke 

stavbě “Komunikace a inženýrské sítě Polanka, 

Janová” 

05 

09704/RM1418/132 RM_M 23 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky 

sítí elektronických komunikací v souvislosti se 

stavbami odboru investičního zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2018 

05 

09705/RM1418/132 RM_M 56 Návrh na uzavření Dohody o ukončení 

závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo 

a smlouvou příkazní č. 3238/2017/OI/VZKÚ ke 

stavbě “Křižovatka ul. Plzeňská - napojení areálu 

střelnice 

05 

09706/RM1418/132 RM_M 76 Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru MMO v rámci stavby 

“Doplnění VO hřbitov Radvanice a modernizace 

osvětlení ul. Paculova” 

05 

09707/RM1418/132 RM_M 84 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo                 

č. 3478/2017/OI/VZKÚ 

05 

09708/RM1418/132 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Karla 

Svobody”, poř. č. 118/2018 

05 

09709/RM1418/132 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Dešťová kanalizace                     

v ul. Radová - pasport”, poř. č. 117/2018 

05 

09710/RM1418/132 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Berma řeky Ostravice - 

komunikace a opevnění”, poř.č. 95/2018 

05 

09711/RM1418/132 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Prodloužení sběrače                   

B do Radvanic - seismický monitoring”,              

poř. č. 113/2018 

05 

09712/RM1418/132 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu            

a kanalizace Radvanice a Bartovice včetně 

komunikace”, poř.č. 132/2018 

05 

09713/RM1418/132 RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování projektové dokumentace 

05 

09714/RM1418/132 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace 

Majovského”, poř. č. 142/2018 

05 

09715/RM1418/132 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace 

Svatoplukova”, poř. č. 144/2018 

05 

09716/RM1418/132 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Revitalizace areálu               

býv. kasáren Hranečník – demolice SO 02”,             

poř. č. 147/2018 

05 

09717/RM1418/132 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Dětské dopravní hřiště ZŠ 05 
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Bílovecká (TDS + BOZP)”, poř. č. 148/2018 

09718/RM1418/132 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu            

a dostavba kanalizace v ul. Viničná                         

a Vinohrad(PD+AD+IČ)”, poř. č. 131/2018 

05 

09719/RM1418/132 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Rekonstrukce čerpadel na 

ÚČOV”, poř. č. 149/2018 

05 

09720/RM1418/132 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “ČOV Heřmanice I - strojní 

česle”, poř. č. 152/2018 

05 

09721/RM1418/132 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

Přemyšov - Poruba”, poř. č. 145/2018 

05 

09722/RM1418/132 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace         

ul. Cihelní - 1. etapa”, poř. č. 154/2018 

05 

09723/RM1418/132 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Energetické úspory v areálu 

MNO - část I”, poř. č. 105/2018 

05 

09724/RM1418/132 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Energetické úspory v areálu 

MNO - část I (TDS + BOZP)”, poř. č. 123/2018 

05 

09725/RM1418/132 RM_VZ 23 Veřejná zakázka “Energetické úspory LDN 

Ostrava - Radvanice: kotelna”, poř. č. 74/2018 

05 

09726/RM1418/132 RM_VZ 24 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ČS Provozní,    

vč. přeložky výtlaku”, poř. č. 73/2018 

05 

09727/RM1418/132 RM_VZ 25 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Závoří”, 

poř. č. 168/2018 

05 

09728/RM1418/132 RM_VZ 26 Veřejná zakázka “Oprava aktivačních nádrží         

v Ostravě - Přívoze”, poř. č. 143/2018 

05 

09729/RM1418/132 RM_VZ 27 Veřejná zakázka “Stavební úpravy bermy 

Ostravice (TDS+BOZP)”, poř. č. 146/2018 

05 

09730/RM1418/132 RM_VZ 29 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy Příkazní na výkon 

technického dozoru stavebníka při realizaci 

stavby “Rekonstrukce VO oblast Šeříkova - Na 

Výspě” 

05 

09731/RM1418/132 RM_VZ 34 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ulici 

Výstavní”, poř. č. 162/2018 

05 

09732/RM1418/132 RM_VZ 38 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu a kanalizace 

ul. Bastlova”, poř. č. 175/2018 

05 

09733/RM1418/132 RM_VZ 39 Veřejná zakázka “Zpřístupnění školských 

příspěvkových organizací II.”, poř. č. 160/2018 

05 

09734/RM1418/132 RM_M 22 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem 

SDD “Těžní jáma Jiří” a “Větrní jáma Jiří” pro 

stavbu “Novostavba showroom, p.č. 2004/10, 

Moravská Ostrava” v k.ú. Moravská Ostrava 

89 

09735/RM1418/132 RM_M 73 Předchozí souhlas k nabytí nemovitostí do 

majetku města a k pronájmu nemovitosti svěřené 

městskému obvodu Hrabová. 

89 

09736/RM1418/132 RM_M 103 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem 

SDD “Kutací jáma č. III” pro stavbu 

“Novostavba rodinných domů RD1, RD2, RD3” 

v k.ú. Slezská Ostrava 

89 
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09737/RM1418/132 RM_M 4 Žádost městského obvodu Nová Ves o úhradu 

nákladů na zohlednění minimalizace dopadů 

investic na klimatickou odolnost města při 

dodržování adaptačních opatření schválených 

SMO 

80 

09738/RM1418/132 RM_M 5 Podání žádosti Moravskoslezskému kraji              

o úhradu prokazatelných nákladů vynaložených 

na likvidaci následků havárie na ul. Bartošova      

v Ostravě - Nové Vsi 

80 

09739/RM1418/132 RM_M 30 Žádost o poskytnutí neinvestičního transferu         

z Fondu životního prostředí města Ostravy na 

realizaci projektu “Zónové čištění městského 

obvodu MOaP v roce 2018” a žádost o schválení 

změny projektu “Revitalizace aleje                     

na ul. Zborovská” 

80 

09740/RM1418/132 RM_M 31 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na realizaci 

projektu “Letní aktivní dovolená pro rodiny          

s malými dětmi s environmentálním programem” 

80 

09741/RM1418/132 RM_M 27 Smlouva o poskytování elektronické spisové 

služby eSpis ve verzi LITE s organizací Základní 

škola Vratimov 

83 

09742/RM1418/132 RM_VZ 12 VZMR Virtualizace desktopů a aplikací 83 

09743/RM1418/132 RM_VZ 13 Smlouva o poskytování služeb technické podpory 

provozu a rozvoje informačního systému ISEA se 

společností ICT Brains s.r.o. 

83 

09744/RM1418/132 RM_VZ 14 Smlouva na rozšíření funkcionalit platebního 

portálu (3. etapa) se spol. VERA 

83 

09745/RM1418/132 RM_VZ 33 Smlouva na poskytnutí licencí k modulu GDPR 

se spol. VEMA, a.s. 

83 

09746/RM1418/132 RM_VZ 37 Veřejná zakázka „Upgrade a rozšíření diskové 

kapacity primárního datového úložiště“            

poř. č. 71/2018 

83 

09747/RM1418/132 RM_M 3 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy                  

o sjednávání termínovaných vkladů s individuální 

úrokovou sazbou s Komerční bankou, a.s. 

07 

09748/RM1418/132 RM_M 87 Úprava rozpočtu 07 

09749/RM1418/132 RM_M 104 Úprava rozpočtu 07 

09750/RM1418/132 RM_VZ 41 Veřejná zakázka na poskytování pojistných 

služeb, poř. č. 92/2018 

07 

09751/RM1418/132 RM_M 29 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě 

zaměstnaneckých výhod v systému Benefit Plus 

36 

09752/RM1418/132 RM_M 80 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

březen až květen 2018 

28 

09753/RM1418/132 RM_M 93 Návrh na úpravu Organizačního řádu magistrátu 28 

09754/RM1418/132 RM_M 34 Podklady pro zadávací řízení na výběr 

provozovatele vodohospodářského majetku         

v Průmyslové zóně Mošnov 

84 
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09755/RM1418/132 RM_M 101 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem 

v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

09756/RM1418/132 RM_M 1 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích 

strojů 

84 

09757/RM1418/132 RM_M 70 Návrh na předání majetku statutárního města 

Ostravy k hospodaření Lidové konzervatoři         

a Muzické škole, Ostrava-Přívoz, příspěvkové 

organizaci 

84 

09758/RM1418/132 RM_M 71 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

uměleckého díla na období od 6.srpna 2018 do 

14. prosince 2018 

84 

09759/RM1418/132 RM_M 72 Zásady pro poskytování služebních motorových 

vozidel k služebním i soukromým účelům 

84 

09760/RM1418/132 RM_M 77 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

09761/RM1418/132 RM_M 78 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích          

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousední nemovitosti 

84 

09762/RM1418/132 RM_M 79 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

09763/RM1418/132 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Pořízení odtahového vozidla“ 

poř. č. 104/2018 

84 

09764/RM1418/132 RM_VZ 28 Provedení stavebních úprav v areálu 

Moravskoslezského inovačního centra a.s.            

v souvislosti se změnou užívání prostor bývalého 

archívu budovy TANDEM v Ostravě Pustkovci 

84 

09765/RM1418/132 RM_VZ 31 Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou 

zakázku na sdružené služby dodávky elektřiny 

pro statutární město Ostrava, městské obvody, 

Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní městské 

organizace v roce 2019 

84 

09766/RM1418/132 RM_VZ 32 Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou 

zakázku na sdružené služby dodávky zemního 

plynu pro statutární město Ostrava, městské 

obvody, Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní 

městské organizace v roce 2019 

84 

09767/RM1418/132 RM_ORG 1 Návrh na schválení mimořádné schůze rady 

města dne 30.07.2018 od 09:30 hodin 

35 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 105 Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace 

spolku PERSEUS, z.s. na projekt Konference 

Talent management Ostrava 2019 

91 

  RM_M 106 Žádost pana XXX XXXXX o prominutí smluvní 

pokuty 

28 
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RM_M 0 
Schválení programu 132. schůze rady města konané dne 17.07.2018 
  
Usnesení číslo: 09615/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 132. schůze rady města konané dne 17.07.2018 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09616/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČO: 253 96 544, se sídlem   
Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s určením mzdy a plněním ve prospěch osoby blízké členu představenstva dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09617/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
28 

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

 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 13/146  
  

1) odvolává 

  
Ing. JXXX VXXXX, nar. XXX XXXXXX XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, z funkce člena představenstva obchodní společnosti          

Dům kultury města Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, s účinností ke dni 30.09.2018   

  

2) odvolává 

  
SXXXXXXXXX GXXXXXX, nar.  XXX XXXXXX XXXX, bytem XXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXX, z funkce člena představenstva obchodní společnosti                        

Dům kultury města Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, s účinností ke dni 30.09.2018 

  

3) volí 

  
Mgr. JXXX ŽXXXX, nar.  XX XXXXX XXXX, bytem XXXXXXXX XXXX XXXX XXX 

XX XXXXXXXX, do funkce člena představenstva obchodní společnosti Dům kultury města 

Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, s účinností ke dni 01.10.2018  

  

4) volí 

  
Mgr. PXXXX JXXXXXXXXu, nar.  XX XXXXX XXXX, bytem XXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXX, do funkce člena představenstva obchodní společnosti Dům kultury města 

Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, s účinností ke dni 01.10.2018 

  

5) schvaluje 

  
členovi představenstva obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.,                      

IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,             

Mgr. JXXX ŽXXXXXX, nar.  XX XXXXX XXXX, bytem XXXXXXXX XXXX XXXX 

XXX XX XXXXXXXX, smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu  

  

6) schvaluje 

  
členovi představenstva obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.,                     

IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,              

Mgr. PXXXX JXXXXXXXX, nar.  XX XXXXX XXXX, bytem XXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXX, smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu  
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RM_M 98 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky 
Ostravského muzea, p.o., do Maďarska (Herend) ve dnech                          
20.-23.06.2018 
  
Usnesení číslo: 09618/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 09393/RM1418/130 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, p.o., 

do Maďarska (Herend) ve dnech 20.-23.06.2018 

  

 
RM_M 19 
Schválení předfinancování projektů v rámci výzvy nositele ITI ostravské 
aglomerace 
  
Usnesení číslo: 09619/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu “Komplexní modernizace jazykové učebny a multimediální 

učebny se zaměřením na zeměpis včetně zajištění bezbariérového přístupu” financování 

projektu v celkové výši 5 600 tis. Kč 

- v roce 2019: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 2 800 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na 

rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
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3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu “Přírodovědné a IT vzdělávání” financování projektu v celkové 

výši 6 000 tis. Kč 

- v roce 2019: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 3 000 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění předfinancování projektu uvedeného v bodě 3) v rámci specifikace nároků na 

rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 63 
Souhlas s přijetím dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně-
technické základny sociálních služeb pro projekt „Vybudování výtahu           
a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 09620/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05646/RM1418/82 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z programu  Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních 

služeb od poskytovatele Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, se sídlem Na Poříčním právu 

1, 128 01 Praha 2, IČO: 0055102, pro projekt “Vybudování výtahu a bezbariérového               

WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka” dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého 

materiálu 

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že příslušný majetek nebude po dobu 

udržitelnosti (10 let ode dne ukončení realizace) převeden, vypůjčen či pronajmut jinému 

subjektu, a že k tomuto majetku nebude, bez písemného souhlasu Ministerstva, po tuto dobu 

zřízeno věcné břemeno ani nebude předmětem zástavního práva, dle části III,                        

odst. 14 Podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že příslušný majetek nebude po dobu udržitelnosti (10 let ode dne 

ukončení realizace) převeden, vypůjčen či pronajmut jinému subjektu, a že k tomuto majetku 

nebude, bez písemného souhlasu Ministerstva, po tuto dobu zřízeno věcné břemeno ani nebude 

předmětem zástavního práva, dle části III, odst. 14 Podmínek uvedených v příloze                    

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.08.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.08.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 64 
Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
na projekt Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol               
ve školním roce 2018/2019 
  
Usnesení číslo: 09621/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 08879/RM1418/124 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla 

být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba se sídlem 

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba, IČO: 00845451 a poskytovatelem dotace 

Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na 
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financování projektu Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 

2018/2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 30.04.2019 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 65 
Schválení projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace z programu 
Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Regenerace veřejných 
prostranství na sídlištích, výzva č. 1, pro projekt „Regenerace sídliště 
Vršovců – V. etapa“ v Ostravě-Mariánských Horách 
  
Usnesení číslo: 09622/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
projekt „Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa“ v Ostravě-Mariánských Horách                          

ke spolufinancování z  programu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Regenerace 

veřejných prostranství na sídlištích, výzva č. 1 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa“ v Ostravě-

Mariánských Horách v rámci z programu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Regenerace 

veřejných prostranství na sídlištích, výzva č. 1 

  

3) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci včetně 

všech příloh k projektu dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy              

č. 1 v rámci programu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Regenerace veřejných 

prostranství na sídlištích, za předpokladu že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně 

o podání žádosti o dotaci uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 04.09.2018 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
4) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 31.12.2018 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 66 
Schválení přijetí dotace z IROP pro projekt: “Rekonstrukce                      
a modernizace odborných učeben Základní školy Ostrava-
Michálkovice” 
  
Usnesení číslo: 09623/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 06852/RM1418/99 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy                   

č. 66 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI, dle podmínek poskytovatele 

dotace Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 

1, pro projekt “Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Ostrava-

Michálkovice”, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu 

Zastupitelstva města Ostravy s podmínkami dle části III. odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) 

Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Rekonstrukce a modernizace odborných 

učeben Základní školy Ostrava-Michálkovice” dle části III. odst. 1 bod 12 písm a) a b) 

Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města Ostravy návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 19.09.2018 

 starosta městského obvodu Michálkovice  

  
4) žádá 

  
městský obvod Michálkovice 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 27.09.2018 

 starosta městského obvodu Michálkovice  

  
 

RM_M 102 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu 
Dotace pro jednotky SDH obcí pro projekt “Požární zbrojnice Ostrava - 
Muglinov” 
  
Usnesení číslo: 09624/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 06093/RM1418/89 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla 

být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava, se 

sídlem Těšínská 138/35, 710 16, Ostrava, IČO 00845451 a poskytovatelem Moravskoslezským 

krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18, Ostrava, IČO 70890692, na financování projektu 

“Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov” z programu Dotace pro jednotky SDH obcí dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s podmínkou udržitelnosti tohoto projektu 

stanovenou v čl. V. odst. 3 písm. o) Smlouvy uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkou udržitelnosti projektu “ Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov” 

dle čl. V. odst. 3 písm. o) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 05.10.2018 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 19.09.2018 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 7 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc květen 2018 
  
Usnesení číslo: 09625/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc květen 2018 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem      
a statutárním městem Ostrava na darování dlouhodobého movitého 
majetku, který slouží k provoznímu zajištění fungování Integrovaného 
bezpečnostního centra 
  
Usnesení číslo: 09626/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí daru, dlouhodobého hmotného majetku,  a uzavření darovací smlouvy mezi dárcem 

Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, 28.října 117, 702 18 Ostrava a obdarovaným 

statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, dle přílohy 
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č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
  
Usnesení číslo: 09627/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů z městského integrovaného kamerového 

systému SMO mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8,                     

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757 dle přílohy                    

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 81 
Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města                         
Ing. Víta Macháčka, vznesený na 36. zasedání zastupitelstva města dne 
20.6.2018 
  
Usnesení číslo: 09628/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Víta Macháčka, vznesený               

na 36. zasedání zastupitelstva města dne 20.06.2018 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

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

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 107 
Uplatnění smluvní pokuty - THT Polička,s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09629/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
neuhradit společnosti THT Polička, s.r.o., IČO: 46508147, se sídlem Starohradská 316,          

572 01 Polička částku ve výši  247.490,98 Kč z pohledávky za statutárním městem Ostrava       

v celkové výši  15.967.160 Kč vzniklé z Kupní smlouvy č. 0641/2018/HZS ze dne 21. 1. 2018, 

dle faktury č. 1840630 ze dne 18. 6. 2018, jenž je přílohou č. 2 předloženého materiálu, a to až 

do okamžiku úplného uspokojení pohledávky ze smluvní pokuty statutárního města Ostravy za 

uvedenou společností v celkové výši 247.490,98 Kč, a to v souladu s přílohou                        

č. 1 předloženého materiálu a z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o jednostranném započtení  pohledávky statutárního města Ostravy ve výši 247.490,98 Kč      

ze smluvní pokuty uplatněné proti společnosti THT Polička, s.r.o., IČO: 46508147, se sídlem 

Starohradská 316, 572 01 Polička, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu vůči pohledávkám 

uvedené společnosti za statutárním městem Ostrava, a to  za podmínky, že v okamžiku 

splatnosti smluvní pokuty nebude tato pohledávka statutárního města Ostrava plně uspokojena 

  

 
RM_M 6 
Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje            
o uvolnění finančních prostředků z Fondu pro upevnění veřejného 
pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku 
  
Usnesení číslo: 09630/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uvolnění finančních prostředků z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, 

ochrany osob a majetku ve výši 62 tis. Kč na dofinancování veřejné zakázky malého rozsahu 

“Realizace havarijního odvětrání CNG v prostorách podzemních garáží IVC Ostrava - Zábřeh”, 

poř. č. 127/2018, na základě žádosti Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

(viz příloha č. 1 předloženého materiálu) 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšuje financování ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 1020                             o 62 tis. Kč 

zvyšují se kapitálové výdaje ORJ 121, § 5511, pol. 6121, ÚZ 1020   o 62 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2 tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 12 
Žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč obci Liptaň 
  
Usnesení číslo: 09631/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost obce Liptaň, Liptaň 149, 793 99,  Osoblaha,   o poskytnutí finančního daru ve výši 

10.000,- Kč  na připomínku Liptaňské tragédie 

  

2) rozhodla 

  
neposkytnout  finanční dar  ve výši 10.000,- Kč obci Liptaň  na připomínku Liptaňské  tragédie 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru kancelář primátora 

informovat starostku  obce Liptaň  o tomto rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 20.07.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 14 
Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje k dofinancování nákladů na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09632/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 z rozpočtu Moravskoslezského kraje              

k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Ostravy kategorie JPO II v celkové výši 100 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi 

statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Moravskoslezským krajem, 28. října 117,       

702 18  Ostrava, IČO 70890692 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se  z v y š u j í 

• přijaté neinvestiční transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 211, ORJ 120 o 100 tis. Kč 

• převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje na § 6330, pol. 5347, 

ORJ 120, ÚZ 211, ORG 517 o 100 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

• zvýší se převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy na § 6330, pol. 

4137, ÚZ 211, ORG 517 o 100 tis. Kč 

• zvýší se běžné výdaje na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211 o 100 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Švýcarska ve dnech                      
15.-21.08.2018 
  
Usnesení číslo: 09633/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

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

do Švýcarska ve dnech 15.-21.08.2018 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: 11.09.2018 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 25 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora,      
do SRN (Drážďany) ve dnech 10.-12.08.2018 
  
Usnesení číslo: 09634/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, 

náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 10.-12.08.2018 za účelem návštěvy 

partnerského města 

 

  

2) schvaluje 

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

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 28.08.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka malého rozsahu “Realizace havarijního odvětrání CNG 
v prostorách podzemních garáží IVC Ostrava - Zábřeh”, poř. č. veřejné 
zakázky 127/2018 
  
Usnesení číslo: 09635/RM1418/132 

(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 malého rozsahu 

“Realizace havarijního odvětrání CNG v prostorách podzemních garáží IVC Ostrava - Zábřeh”, 

poř. č. veřejné zakázky 127/2018 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu “Realizace havarijního odvětrání             

CNG v prostorách podzemních garáží IVC Ostrava - Zábřeh” a o uzavření smlouvy o dílo dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava, zastoupeným Českou 

republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje na jedné straně                   

a dodavatelem - společností ECOINTECH, s. r. o., Hlubinská 917/20, 702 00  Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO 05468701 na straně druhé, za cenu nejvýše přípustnou 1.605.005,-- Kč 

bez DPH 

  

 
RM_M 18 
Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Ostravou!!!” v rámci 
Národního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 09636/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
01 
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k usnesení č. 08119/RM1418/113 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace z Národního programu Životní prostředí od poskytovatele Státní fond životní 

prostředí ČR se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha11, IČO 00020729 na realizaci 

projektu “Ostravou!!!” dle podmínek Rozhodnutí č. 01711862 viz příloha č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru kanceláře primátora v roli nositele projektu a odboru 

strategického rozvoje v roli administrátora projektu 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 99 
ITI ostravské aglomerace - Návrh na vyhlášení výzvy k předkládání 
projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 09637/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI ostravské aglomerace “Zvýšení zaměstnatelnosti osob s důrazem na 

dluhové poradenství” k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.3 Strategie ITI 

ostravské aglomerace “Aktivní řešení dopadů pokračující restrukturalizace tradičních 

průmyslových oborů”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy -  odboru strategického rozvoje 

vyhlásit výzvu Nositele ITI ostravské aglomerace “Zvýšení zaměstnatelnosti osob s důrazem 

na dluhové poradenství” k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.3 Strategie ITI 

ostravské aglomerace “Aktivní řešení dopadů pokračující restrukturalizace tradičních 
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průmyslových oborů”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 18.07.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 100 
Souhlas se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu “Hasičská 
zbrojnice Pustkovec” 
  
Usnesení číslo: 09638/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 07917/RM1418/111 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na spolufinancování projektu 

“Hasičská zbrojnice Pustkovec dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na 

spolufinancování projektu “Hasičská zbrojnice Pustkovec” dle přílohy 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, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) požaduje 

  
zajistit spolufinancování městského obvodu Pustkovec ve výši  10%, tj. 1 825 tis. Kč 
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RM_VZ 35 
Veřejná zakázka “EXPO REAL Mnichov 2018”, poř. č. 125/2018 
  
Usnesení číslo: 09639/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09285/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 

poskytnutí služeb souvisejících s konáním mezinárodního veletrhu investičních příležitostí       

a realit EXPO REAL Mnichov 2018, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod 

pořadovým číslem 2: 

 

Sun Drive s.r.o. 

se sídlem: Chudčice 28, 664 71 Chudčice 

IČO: 26273896 

 

za cenu nejvýše přípustnou 3.192.500,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 28 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 2463/2018/OSR 
  
Usnesení číslo: 09640/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
38 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2463/2018/OSR uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a Římskokatolickou farností Ostrava - Mariánské Hory dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 36 
Veřejná zakázka “Cesta vody a Park nad rybníkem (IZ)”, poř. č. 108/2018 
  
Usnesení číslo: 09641/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

investičního záměru jako jednoho z podkladů předprojektové přípravy pro realizaci projektu 

“Cesta vody a Park nad rybníkem”, v zájmovém území v k.ú. Stará Bělá a v k.ú. Výškovice      

u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ing. Ivan Tachezy 

se sídlem: Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava 

IČO: 12126365 

za cenu nejvýše přípustnou 568.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 40 
Veřejná zakázka “Efektivní škola 2018 - energetická studie”,               
poř. č. 159/2018 
  
Usnesení číslo: 09642/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

škola 2018 - energetická studie” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ČEZ ESCO, a.s. 

se sídlem: Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle 

IČO: 035 92 880 
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za cenu nejvýše přípustnou 280.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 16 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka 
primátora, do Francie (Marseille) ve dnech 10.–15.06.2018 
  
Usnesení číslo: 09643/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 09063/RM1418/126 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Francie 

(Marseille) ve dnech 10.-15.06.2018 

  

 
RM_M 61 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 09644/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

daru do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov,                

IČO 70631808 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.07.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 



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 32/146  
  

RM_M 74 
Návrh na schválení navýšení spolufinancování 1. etapy projektů 
“Transformace Domova Barevný svět” a “Transformace Domova                
na Liščině”, návrh na poskytnutí finančních prostředků organizaci 
Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 09645/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 03425/RM1418/51 
k usnesení č. 0975/ZM1418/15 
k usnesení č. 06319/RM1418/92 
k usnesení č. 05914/RM1418/86 
k usnesení č. 07549/RM1418/107 
k usnesení č. 1943/ZM1418/30 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
financování 1. etapy projektu “Transformace Domova Barevný svět” v celkové výši 

42.469 tis. Kč  

- v roce 2017 na zajištění předfinancování projektu ve výši 500 tis. Kč 

- v roce 2018 na zajištění předfinancování projektu ve výši 21.613 tis. Kč 

- v roce 2019 na zajištění předfinancování projektu ve výši 20.356 tis. Kč 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 7.151 tis. Kč 

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

  

2) schvaluje 

  
financování 1. etapy projektu “Transformace Domova na Liščině” v celkové 

výši 59.136 tis. Kč 

- v roce 2017 na zajištění předfinancování projektu ve výši 500 tis. Kč 

- v roce 2018 na zajištění předfinancování projektu ve výši 21.408 tis. Kč 
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- v roce 2019 na zajištění předfinancování projektu ve výši 37.228 tis. Kč 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 9.715 tis. Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

v souladu s body 1) a 2) tohoto usnesení, zahrnout do návrhu kapitálového rozpočtu na rok 

2019 financování 1. etapy projektů “Transformace Domova Barevný svět” a “Transformace 

Domova na Liščině” v celkové výši 19.561 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
4) rozhodla 

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

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

712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 5.981 tis. Kč na náklady spojené s 1. etapou projektů 

“Transformace Domova Barevný svět” a “Transformace Domova na Liščině” dle důvodové 

zprávy a příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu. 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080, ORJ 230                                                              o 5.981 tis. Kč 

- zvýší 

 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 1080, ORG 43, ORJ 180                                               o 5.981 tis. Kč 
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6) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                                                          o 5.981 tis. Kč 

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

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

  

7) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) a úpravu závazného ukazatele dle bodu    

6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci investičního charakteru organizaci 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši           

55.000 tis. Kč na předfinancování 1. etapy projektů “Transformace Domova Barevný svět”       

a “Transformace Domova na Liščině” dle důvodové zprávy a příloh                                          

č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu. 

  

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje 
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na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080, ORJ 230                                                             o 55.000 tis. Kč 

- zvýší 

investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 6451, ÚZ 1080, ORJ 180, ORG 43                                             o 55.000 tis. Kč 

  

10) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit návrh dle bodů 8) a 9) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 75 
Návrh na poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Domov 
Magnolie, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 09646/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Domov Magnolie, Ostrava – Vítkovice, 

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

výši 669 tis. Kč na náklady spojené s realizací dešťové kanalizace dle důvodové zprávy              

a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží 

ostatní neinvestiční výdaje 
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            na § 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                                 o   669 tis. Kč                   

- zvýší 

investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

           na § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 39                   o   669 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

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

Navýšení investičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Magnolie, Ostrava - 

Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859 na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03180/2015/SOC, ve výši 669 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: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 82 
Přijetí a použití státní účelové dotace včetně schválení finanční 
participace města v rámci Programu prevence kriminality na místní 
úrovni 2018 
  
Usnesení číslo: 09647/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 08398/RM1418/117 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí a použití státní účelové neinvestiční dotace v rámci  Programu prevence kriminality na 

místní úrovni 2018 od poskytovatele Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7,        

IČO: 00007064,  na projekty: 
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1) Ostrava - Bezpečnostní dobrovolník Mariánské Hory a Hulváky dle podmínek uvedených     

v příloze č. 1 předloženého materiálu 

2) Ostrava - Bezpečnostní dobrovolník Michálkovice dle podmínek uvedených v příloze          

č. 2 předloženého materiálu 

3) Ostrava - Budu chránit pořádek dle podmínek uvedených v příloze č. 3 předloženého 

materiálu 

4) Ostrava - Domovník – preventista 2018 – 2020 dle podmínek uvedených v příloze                

č. 4 předloženého materiálu 

5) Ostrava - Informační seminář k problematice měkkých cílů dle podmínek uvedených             

v příloze č. 5 předloženého materiálu 

6) Ostrava - Nebudu cíl ani oběť dle podmínek uvedených v příloze                                           

č. 6 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektů neinvestičního charakteru: 

1) Ostrava - Bezpečnostní dobrovolník Mariánské Hory a Hulváky 

financování ve výši 200 tis. Kč, spolufinancování ve výši 0 Kč, celkem 200 tis. Kč 

2) Ostrava - Bezpečnostní dobrovolník Michálkovice 

financování ve výši 200 tis. Kč, spolufinancování ve výši 0 Kč, celkem 200 tis. Kč 

3) Ostrava - Budu chránit pořádek 

financování ve výši 57 tis. Kč, spolufinancování ve výši 26 tis. Kč, celkem 83 tis. Kč 

4) Ostrava - Domovník – preventista 2018 – 2020 

financování ve výši 196 tis. Kč, spolufinancování ve výši 60 Kč, celkem 256 tis. Kč 

5) Ostrava - Informační seminář k problematice měkkých cílů 

financování ve výši 30 tis. Kč, spolufinancování ve výši 0 Kč, celkem 30 tis. Kč 

6) Ostrava - Nebudu cíl ani oběť 

financování ve výši 188 tis. Kč, spolufinancování ve výši 85 tis. Kč, celkem 273 tis. Kč 

  

  

3) schvaluje 

  
finanční participaci města na projekt investičního charakteru Ostrava - Modernizace městského 

kamerového systému 2018 ve výši 57.150  Kč 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14032                                   o 245 tis. Kč 
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- snižují 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7119, ORJ 180                    o 111 tis. Kč 

- zvyšují 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 710     o 19 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7119, ORJ 270, org. 710       o 26 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 710     o 18 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5194, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 710     o 20 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 715     o 24 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7119, ORJ 270, org. 715       o 16 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5194, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 715     o 35 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5133, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 715       o 1 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 715     o 14 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5137, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 715    o 111 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5137, ÚZ 7119, ORJ 270, org. 715        o 69 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5167, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 715        o 3 tis. Kč 

- zvyšují 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14032      o 226 tis. Kč 

- snižují 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7119, ORJ 180                        o 60 tis. Kč 

- zvyšují 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5164,  ÚZ 14032, ORJ 180, org. 714     o 15 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5021,  ÚZ 14032, ORJ 180, org. 714       o 5 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139,  ÚZ 14032, ORJ 180, org. 714     o 10 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5021,  ÚZ 14032, ORJ 180, org. 713   o 144 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5167,  ÚZ 14032, ORJ 180, org. 713     o 40 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169,  ÚZ 14032, ORJ 180, org. 713      o 12 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5021, ÚZ 7119, ORJ 180, org. 713         o 60 tis. Kč 

- zvyšují 

převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 

ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 14032, org. 510          o 200 tis. Kč 

- zvyšují 
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ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

ORJ 120, § 4116, ÚZ 14032                                          o 200 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory 

- zvýší 

převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 14032, org. 510                           o 200 tis. Kč 

- zvýší 

běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 14032, org. 712                             o 200 tis. Kč 

- zvyšují 

převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 

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

- zvyšují 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

ORJ 120, § 4116, ÚZ 14032                                            o 200 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

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

- zvýší 

běžné výdaje 

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

  

5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektů dle bodů 1), 2) a 3)  tohoto 

usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.01.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 83 
Návrh na uzavření dodatků neziskové organizace MIKASA z.s. 
  
Usnesení číslo: 09648/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1170/ZM1418/18 
k usnesení č. 1646/ZM1418/26 
k usnesení č. 1898/ZM1418/29 
k usnesení č. 1897/ZM1418/29 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

- rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z 

odvodů z loterií a jiných podobných her č. 10 na zabezpečení projektu “Rekonstrukce prostor 

pro MIKASA denní stacionář” (ev. č. 1790/2016/SVZ) uzavřené s organizací MIKASA z.s., 

Lumírova 523/28, 700 30 Ostrava - Výškovice, IČO: 22832386, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu. 

- rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí mimořádné 

účelové dotace v oblasti sociální péče č. 05 na zabezpečení projektu “Rekonstrukce prostor pro 

MIKASA denní stacionář” z rozpočtu statutárního města Ostravy (ev. č. 3112/2017/SVZ) 

uzavřené s organizací MIKASA z.s., Lumírova 523/28, 700 30 Ostrava - Výškovice,            

IČO: 22832386, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření dodatků dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_MZP 1 
Návrh na stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Komorní 
scéna Aréna 
  
Usnesení číslo: 09649/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 09409/RM1418/130 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Bc. et Bc. Jakuba Tichého, ředitele Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, 

s účinností od 01.08.2018 dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 09650/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy          

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s organizací Asociace TOM 

ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK, se sídlem Výškovická 445/149, 700 30  Ostrava - Výškovice, 

IČO: 68308868 ve výši 30 tis. Kč na realizaci projektu “Dovybavení turistické základny” dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 67 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Knihovny 
města Ostravy, p.o. 
  
Usnesení číslo: 09651/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2, 
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702 00 Ostrava, IČO 00097586, a o vystavení předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením 

darovací smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 68 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Knihovně 
města Ostravy, p.o., na realizaci projektu “S knížkou do života” 
  
Usnesení číslo: 09652/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového příspěvku organizaci Knihovna města Ostravy, příspěvková 

organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 00097586, ve výši 259 tis. Kč 

na realizaci projektu “S knížkou do života” dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

 rozpočtová rezerva na ORJ 120 

 na § 6409, pol. 5901                                   o 259 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3314, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4214   o 259 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele organizaci 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2,                         

702 00 Ostrava, IČO 00097586,   
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- zvýšení neinvestičního příspěvku o 259 tis. Kč 

  

 
RM_M 69 
Zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz NDM na krytí osobních 
nákladů 
  
Usnesení číslo: 09653/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2018 Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, příspěvkové organizace, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO 00100528, o 967 tis. Kč na krytí zvýšených osobních nákladů 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                    o  967 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160, 

na § 3311, pol. 5331, org. 4234   o  967 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele organizaci 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, se sídlem ul. Čs. legií č. 148/14, 

701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100528, 
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- zvýšení neinvestičního příspěvku  o  967 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 navýšení neinvestičního 

příspěvku na provoz organizaci 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 2 900 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 20 
Žádost o změnu názvu projektu podpořeného účelovou neinvestiční 
dotací v rámci výzvy “100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018” 
  
Usnesení číslo: 09654/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 2071/ZM1418/32 
k usnesení č. 08841/RM1418/123 
k usnesení č. 2200/ZM1418/34 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit své usnesení č. 2200/ZM1418/34 ze dne 11.04.2018, a to tak, že v původní příloze              

č. 2  materiálu k citovanému usnesení se mění název projektu pod kódem 18/0101 u příjemce 

účelové neinvestiční dotace spolku Protimluv, z.s., Švédská 666/31, Muglinov,                         

712 00 Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

19.09.2018 k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 21 
Poskytnutí finančního daru společnosti AHOL - Vyšší odborná škola              
na pořízení elektronického klavíru vč. příslušenství. 
  
Usnesení číslo: 09655/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč společnosti AHOL - Vyšší odborná škola, se 

sídlem Dušní 1106/8,  703 00  Ostrava-Vítkovice, IČO: 25355414 a o uzavření Darovací 

smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

    

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, který se 

 

- s n i ž u j í 

 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355                            o 20 tis. Kč 

 

- z v y š u j í 

 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 1355                            o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 94 
Poskytnutí finančního daru organizaci Nadace Charty 77 na úhradu 
nákladů benefičního koncertu 
  
Usnesení číslo: 09656/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 46/146  
  

1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč organizaci Nadace Charty 77, se sídlem 

Melantrichova 504/5, Staré Město, 110 00 Praha 1,  IČO: 00417904 a o uzavření Darovací 

smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

    

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5169                             o   4 tis. Kč  

na § 3319, pol. 5175                             o 16 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5229                            o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 95 
Poskytnutí účelového transferu městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz na realizaci akce “Ostravské Vánoce 2018” 
  
Usnesení číslo: 09657/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového  transferu ve výši 4.500 tis. Kč městskému obvodu Moravská Ostrava   

a Přívoz, se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, na akci “Ostravské Vánoce 

2018” 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
rozpočtového opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í 

  kapitálové výdaje na ORJ 160 

  na § 3392, pol. 6313, ORG 4259                                                                    o 4.500 tis. Kč 

- z v y š u j í 

  převody mezi statutárním městem a městským obvodem - výdaje na ORJ 120 

  na § 6330, pol. 5347, ÚZ 0093, org. 502                                                        o 2.500 tis. Kč 

  na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 602                                                        o 2.000 tis. Kč 

  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  - zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy                    

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 502                                                            o 2.500 tis. Kč 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, ORG 602                                                        o 2.000 tis. Kč  

  - zvýší běžné výdaje výdaje na aki Ostravské Vánoce 2018 

  na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                                                                              o 2.500 tis. Kč 

  - zvýší kapitálové výdaje na akci Ostravské Vánoce 2018 

  na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500                                                                           o 2.000 tis. Kč 

 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 96 
Smlouva o spolupráci a o budoucí smlouvě licenční k zajištění výroby 
dokumentárního filmu věnovaného Ostravské operaci z roku 1945 
  
Usnesení číslo: 09658/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spolupráci a o budoucí smlouvě licenční na realizaci a výrobu 

televizního pořadu mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451, a POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 

Mariánské Hory, 709 00  Ostrava, IČO: 25859838, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3313, pol. 5213                       o 750 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

kapitálové výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 6313, org. 4259     o 500 tis. Kč 

rozpočtová rezerva na ORJ 120  

na § 6409, pol. 5901                      o 250 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 97 
Účelový transfer městskému obvodu Poruba na renovaci uměleckých 
děl 
  
Usnesení číslo: 09659/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového transferu  městskému obvodu Poruba v celkové výši 244.000,00 Kč na 

renovaci dvou uměleckých děl, a to: 

- uměleckého souboru “Kameny” ve výši 73.000,00 Kč, 

- dekorativní stěny s názvem “Příroda” ve výši 171.000,00 Kč, 

dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje na ORJ 160 

na § 3326, pol. 5901                                                            o 244 tis. Kč 

- z v y š u j í 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje, na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 505                                o 244 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 505                                o 244 tis. Kč 

- zvýší 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                          o 244 tis. Kč 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 30 
Veřejná zakázka „Ideový návrh Mezinárodního kulturního centra“          
poř. č. 129/2018 
  
Usnesení číslo: 09660/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 09210/RM1418/128 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zápisu z jednání pracovní skupiny k posouzení a hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na vyhotovení ideového návrhu Mezinárodního 

kulturního centra a o uzavření licenční smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu k získání oprávnění předložený ideový návrh užít, a to s dodavatelem, který se 

umístil na prvním místě: 

Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú 

se sídlem Macharova 302/13, 702 00 Ostrava 

IČO: 038 49 228 

za celkovou úplatu ve výši 120.000,- Kč vč. DPH v zákonné výši 

a o udělení ceny za předložení ideového návrhu dodavateli, který se umístil na druhém místě: 

Ing. arch. Eva Macholánová 

se sídlem Sudice 86, 675 73 Rapotice 

IČO: 185 41 747 

ve výši 40.000,- Kč vč. DPH v zákonné výši 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 26 
Schválení objednávky vyhotovení studií na výstavbu haly pro míčové 
sporty 
  
Usnesení číslo: 09661/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky vyhotovení studií výstavby haly pro míčové sporty v lokalitě na ul. 

Středoškolská, k. ú. Zábřeh nad Odrou a v lokalitě na ul. Svazácká, k.ú. Zábřeh nad Odrou na 

společnost ADEA projekt s.r.o., IČO 05725666, se sídlem Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava za cenu 338 800,- Kč vč. DPH 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru školství a sportu 

podpisem objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 2 
Návrh na přijetí daru a uzavření darovací smlouvy                                      
s PNP Praha, a.s. - kovová plastika na pozemku parc. č. 4183                     
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09662/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí daru a o uzavření darovací smlouvy ke  kovové plastice umístěné na pozemku            

parc. č. 4183, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  od dárce  PNP Praha, a.s., se sídlem 

Pštrossova 202/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 158 91 151, dle přílohy                          

č. 1 předloženého materiálu 
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rada města 
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RM_M 8 
Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem 
nemovitých věcí městskými obvody Slezská Ostrava a Moravská 
Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 09663/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městskými obvody Slezská Ostrava             

a Moravská Ostrava a Přívoz  v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a)  obecně závazné vyhlášky             

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

a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č.st. 1238 zastavěná plocha a nádvoří, přináležejících            

k bytovým jednotkám nacházející se v budově č.p. 732, bytový dům, stojící na pozemku             

p.č.st. 1238 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava (příloha č. 1 předloženého materiálu), 

b) spoluvlastnické podíly k pozemku parc.č. 1471 zastavěná plocha a nádvoří, přináležejících k 

bytovým jednotkám nacházející se v budově č.p. 449, bytový dům, stojící na pozemku             

parc.č. 1471 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (příloha č. 2 předloženého materiálu), 

c) spoluvlastnický podíl k pozemku parc.č. 2640/42 zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 

15355/34414, přináležející k jednotce č. 1879/3 (byt) nacházející se v budově č.p. 1879, stojící 

na pozemku parc.č. 2640/42 v k. ú.  Moravská Ostrava, obec Ostrava (příloha                              

č. 3 předloženého materiálu) 

  

 
RM_M 9 
Návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava a návrh na jejich svěření 
  
Usnesení číslo: 09664/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem od podílových spoluvlastníkůXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX Xnemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to: 
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- pozemek parc.č. 73/1 - ostatní plocha 

- pozemek parc.č. 73/2 - ostatní plocha 

- pozemek parc.č. 74/2 - ostatní plocha  

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Nová Ves, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město 

Ostrava nabude uvedené věci do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení  jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Nová Ves, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava 

nabude uvedené věci do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 10 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh - Hulváky, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09665/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky: 

p. p. č. 433/35 

p. p. č. 433/59 

p. p. č. 443/13 

p. p. č. 443/14 

p. p. č. 443/15 

p. p. č. 443/16 

p. p. č. 443/17 

p. p. č. 443/18 

p. p. č. 1441 

p. p. č. 1466 

p. p. č. 1484 

st. p. č. 358 

st. p. č. 359, 

vyjma těch částí pozemků  p. p. č. 433/35  a p. p. č. 433/59, které jsou dotčeny vymezeným 

koridorem veřejně prospěšné stavby DK 129, 

viz příloha č. 3/1 předloženého materiálu, 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh na záměr města prodat a záměr města pronajmout část pozemku 
v k. ú. Přívoz 
  
Usnesení číslo: 09666/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 55/146  
  

1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat v k. ú.  Přívoz, obec Ostrava: 

- část pozemku p.p.č. 971/15, označena dle nepotvrzeného geometrického plánu                        

č. 2266-90/2018  jako pozemek p.p.č. 971/40 o výměře 16 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu, 

viz příloha č. 1/4 předloženého materiálu, 

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

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout  v k. ú.  Přívoz, obec Ostrava: 

část pozemku p.p.č. 971/15, označena dle nepotvrzeného geometrického plánu                          

č. 2266-90/2018  jako pozemek p.p.č. 971/40 o výměře 16 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu, 

viz příloha č. 1/4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Návrh na souhlas s umístěním stavby “Kanalizace Hlučínská” 
  
Usnesení číslo: 09667/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
s umístěním stavby “Kanalizace Hlučínská” umístěné v pozemku p.p.č 894/1 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava v rozsahu dle koordinační situace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 

za splnění níže uvedených podmínek: 

- před realizací stavby bude prověřeno na odboru investičním a u cyklokoordinátora města,  

zda není v navrhovaném termínu plánováno vyznačení vedení cyklotrasy na ul. Na Náhonu, 

- stavba bude koordinována s připravovanými projekty  “Parkoviště P+R Černý potok”, 

“Rekonstrukce tramvajové smyčky” a bude provedena před těmito plánovanými stavbami. 

  

 
RM_M 33 
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Lhotka u Ostravy,           
v k. ú. Nová Ves u Ostravy a návrh na záměr města neprodat pozemek   
v k. ú. Nová Ves u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09668/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat v k. ú.  Lhotka u Ostravy, obec Ostrava: 

- část pozemku parc.č. 891/1, označena dle geometrického plánu č. 1003-2/2018  jako pozemek 

parc. č. 891/4 o výměře 229 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu, 

viz příloha č. 1/3 předloženého materiálu, 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava: 

- část pozemku p.p.č. 141/95, označena dle geometrického plánu č. 725-155/2011dále  jako 

pozemek p.p č.  141/95 o výměře 115 m2, 

- část pozemku p.p.č. 1030, označena dle geometrického plánu č. 725-155/2011 jako pozemek 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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p.p č.  1030/1 o výměře 740 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu, 

viz příloha č. 3/3 předloženého materiálu, 

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

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava: 

- pozemek p.p.č. 491/14, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 35 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví                         
SMO v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem provedení 
atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 
důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09669/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1096/22 - ostatní plocha, silnice, 



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 58/146  
  

parc. č. 1163/7 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1800/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1800/29 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1824 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2008 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 2045/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3537/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3550/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3606/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3725 - zastavěná plocha a nádvoří, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 

dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k 
pozemkům ve vlastnictví SMO v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
  
Usnesení číslo: 09670/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

konstrukce na částech pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy:  

- p. p. č. 100/18 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 736/3 ostatní plocha, zeleň 

- p. p. č. 736/24 ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 736/25 ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Moravskoslezský kraj 

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 708 90 692 

zastoupený: 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem: Ostrava, Úprkova 795/1, PSČ 702 23 

IČO: 000 95 711 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení                  
NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene     
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy,                           
pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 09671/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 806/11 - orná půda, 

parc. č. 806/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 806/13 - orná půda, 

parc. č. 806/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Ostrava-Nová Bělá 806/29 Adámek, NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN k pozemkům: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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parc. č. 806/11 - orná půda, 

parc. č. 806/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 806/13 - orná půda, 

parc. č. 806/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení                  
NN a nadzemního vedení VN a uzavření smluv o budoucí smlouvě           
o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 09672/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p. p. č. 417/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

p. p. č. 426/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Ostrava, Sklářova, NNv, NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN k pozemkům: 



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 61/146  
  

p. p. č. 417/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

p. p. č. 426/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a nadzemního vedení                        

VN 22 kV v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1752/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1752/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1752/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Ostrava 1889/12, Le Quangová, DTS, VN, NN” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a nadzemního vedení                    

VN 22 kV k pozemkům: 

parc. č. 1752/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1752/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1752/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 39 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení                
NN, VN a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy,                        
pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 09673/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 306/1 - ovocný sad, 

p. p. č. 306/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 552/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Ostrava-Muglinov 368/4, Žoltá NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN k pozemkům: 

p. p. č. 306/1 - ovocný sad, 

p. p. č. 306/3 - ostatní plocha, jiná plocha. 

p. p. č. 552/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN v pozemcích ve vlastnictví statutárního 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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města Ostravy: 

parc. č. 575/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

parc. č. 71/94 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Ostrava 71/3, SMO, přeložka VNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN k pozemkům: 

parc. č. 575/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

parc. č. 71/94 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09674/RM1418/132 

(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. 2168/2016/MJ ze dne 8. 8. 2016 k pozemku: 

parc. č. 2264/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava 988/2, Homolová, přípojka NNk” dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní 
podnik 
  
Usnesení číslo: 09675/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

prvku Staré důlní dílo “Kutací jáma č. 16 ” včetně ohrazení a pěšího přístupu k pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2075/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s: 

DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 27 

IČO 000 02 739 

 

a 

 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

prvku  “VM-OV č. 176 ” včetně ohrazení  a pěšího přístupu k pozemku ve vlastnictví 
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statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4879/1 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s: 

DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 27 

IČO 000 02 739 

 

a 

 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09676/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

NTL plynovodu  k pozemku parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace                      

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a NTL plynovodu včetně 4 ks plynovodních přípojek k pozemku 

parc. č. 1503/28 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,                       

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 43 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s WOTEG GWG-Group, 
a.s., Veolia Energie ČR, a.s 
  
Usnesení číslo: 09677/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

stavby kolektoru k pozemkům: 

parc. č. 3719/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3729 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3730 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3761 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s povinným: 

WOTEG GWG-Group, a.s. 

se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 25842021 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

stavby kolektoru k pozemku: 

parc. č. 3616 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s povinným: 

Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193410 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností - 
věcného břemene 
  
Usnesení číslo: 09678/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnosti inženýrské sítě ve prospěch vlastníka nemovitých věcí 

neevidovaných v katastru nemovitostí horkovodní, vodovodní a kanalizační přípojky a uzavřít 

smlouvu o zřízení služebností – zřízení, provozování a údržby horkovodní, vodovodní                

a kanalizační přípojky k pozemku: 

parc. č. 2634/8 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

 

s oprávněným: 

 

Česká republika - Generální finanční ředitelství 

sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1   

IČO: 72080043, 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – zřízení, provozování, 

údržby vodovodního řadu DN 600 k pozemkům: 

p. p. č. 1009/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1009/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, 

s povinným: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 70890692 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

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

provozování, údržby vodovodního řadu DN 200 k pozemku: 

parc. č. 3380/41 – ostatní plocha, manipulační plocha 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Husuli s. r. o. 

se sídlem č. p. 138, 405 02 Bynovec 

IČO 034 58 202, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

provozování, údržby vodovodního řadu D 160 k pozemku: 

parc. č. 553/1 – ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 

 

s povinným: 

 

Asental Land, s.r.o. 

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00 

IČO 277 69 143 

 

a 

 

s investorem 

DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

IČO 000 02 739, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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RM_M 45 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava pro městský obvod Svinov 
  
Usnesení číslo: 09679/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
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 

plocha o výměře 1 320 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, 

a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písm. u) bod 5 Obecně závazné vyhlášky              

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

  

 
RM_M 46 
Předchozí souhlasy rady města s uzavřením nájemních smluv na část 
nemovitostí v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava pro městský obvod 
Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 09680/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

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

města Ostrava, svěřeného tomuto městskému obvodu parc.č. 348/2, zahrada o výměře               

71,60 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (v blízkosti Sadu Jožky Jabůrkové), 

za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou, s výpůvědní lhůtou jeden rok,  a to vždy             

k 1. říjnu kalendářního roku, 

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

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

  

2) vydává 

  
pro městský obvod Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava 
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předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k částem pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřeného tomuto městskému obvodu: 

-  parc.č. 348/9, zahrada o výměře 47 m2, 41,90 m2 a 47 m2 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (v blízkosti Sadu Jožky Jabůrkové) 

za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok, a to vždy             

k 1. říjnu kalendářního roku, 

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

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

  

 
RM_M 47 
Udělení souhlasu pronajímatele bytu k ubytování cizince 
  
Usnesení číslo: 09681/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na straně pronajímatele s ubytováním cizince v obecní  

jednotce č. 3034/5, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - byt, o velikosti 

1+3, nacházející se ve  2. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 3034, který je součástí 

pozemku parc. č. 126/8, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na 

ul. Horní č. or. 104, Ostrava-Bělský Les, jeho nájemci a budoucímu vlastníku panu XXXX 

XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

 

pro cizince pana XXXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, státní příslušnost 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

 

na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na souhlas s užíváním části pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava pro společnost Metrostav a.s. 
  
Usnesení číslo: 09682/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 71/146  
  

1) souhlasí 

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

- parc.č. 2634/6, ost. plocha - zeleň o výměře 939 m2 

- parc.č. 2634/35, ost. plocha - jiná plocha o výměře 763 m2 

oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října) 

pro: 

Metrostav a.s. 

Oblastní ředitelství pro Severomoravský region 

Zámostní 1238/39, 710 00 Ostrava 10 

za účelem příjezdu návěsů s délkou 24m k příjezdové panelové komunikaci pro zásobování 

stavby “RED HOUSE Moravská Ostrava” v době od 23. 7. 2018 do 23. 9. 2018, 

dle situačního snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 49 
Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09683/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části  pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností Beskydské uzeniny, a. s., se sídlem Příborská 520, 738 26 Frýdek-Místek,             

IČO 267 90 203 

za účelem umístění venkovního posezení před prodejnou uzenářství provozovanou nájemcem 

za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok, tj. 2.621,- Kč celkem za celou dobu nájmu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem  pozemku parc. č. 1293/1 - ostatní 
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plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 1,5 m2 a části B o výměře                          

1,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Martinem Štubňou, se sídlem Cingrova 2116/1, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava,                  

IČO 733 29 142 

za účelem umístění předzahrádky 

za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/měsíc, tj. 600,- Kč celkem za celou dobu nájmu 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Návrh na souhlas s užíváním nemovité věci - mola na řece Ostravici 
pod loděnici, k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09684/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s bezúplatným užíváním nemovité věci - mola na řece Ostravici pod loděnicí, na pozemku 

parc. č. 5980/1, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Odry, státní 

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

pro Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 

Sokolská třída 175/26, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 689 17 066, 

ve dnech 3. - 5. 8. 2018 od 20.00 hod. do 24.00 hod., za účelem pořádání kulturně -společenské 

akce “Letní kino”, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. 845/3, 
jehož součástí je budova č.p. 1591, k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09685/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 
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 Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu založeného “Nájemní smlouvou 

č. 0944/2016/MJ” ze dne 18. 3. 2016 uzavřenou  

s Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím, IČO: 72080043, se sídlem Praha 1, 

117 22  Nové Město (Praha 1), Lazarská 15/7, 

jejímž předmětem je pronájem nemovité věci, a to pozemku parc. č. 845/3, zastavěná plocha           

a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1591, stavba občanského vybavení, v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, 

k datu 28. 12. 2018 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.           
a záměr pronájmu staveb 
  
Usnesení číslo: 09686/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

8.025.816,20 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne                               

22. 12. 2000 ve znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny                     

a kanalizace a.s. 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 

ceně 6.782.902,20 Kč 

- Kanalizace celkové délky 607,57 m na ul. Parcelní je rozdělena na: 

a) stoku A DN 300 délky 260,55 m včetně 5 kusů kanalizačních šachet DN 1000, 

b) stoku B1 DN 250 délky 161,65 m včetně 6 kusů kanalizačních šachet DN 1000, 

c) stoku B2 DN 400 délky 185,37 m, 

vše uložené v pozemcích parc. č. 498/1, parc. č. 491/4 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. Stavba 

byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 4/18/VH/K ze dne 26. 1. 2018 a vybudována            
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v rámci stavby “Odkanalizování Heřmanic ul. Parcelní”, ORG 7297, v pořizovací ceně 

4.376.595,95 Kč 

- Kanalizace dešťová na ul. Jahodová je provedena zasakovacím pruhem, který je umístěn 

podél jížní strany zpevněné komunikace o hloubce 0,45 m, v celkové délce 135 m a vodovod 

DN 80 v celkové délce 122 m včetně 2 kusů hydrantů, vše uložené v pozemcích parc. č. 1918, 

parc. č. 1077/2, parc. č. 1080/5, parc. č. 1082/5, parc. č. 1084/4, parc. č. 1076/3, parc. č. 1920, 

parc. č. 1074/5, parc. č. 1074/6, parc. č. 1076/4 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. 

Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 31/18/VH/K ze dne 2. 5. 2018                     

a vybudovány v rámci stavby “Dešťová kanalizace ul. Jahodová, Petřkovice”, ORG 7289,                 

v pořizovací ceně 2.406.306,25 Kč 

II. Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev. č. 2169/2018/MJ ze dne                

4. 6. 2018 od fyzických osob, a to: 

-  Jednotnou kanalizaci DN 300 celkové délky 350 m včetně 12 kusů kanalizačních šachet DN 

1000, uloženou v pozemcích parc. č. 1195/6, parc. č. 1195/8, parc. č. 1195/10, parc. č. 1195/12, 

parc. č. 1195/14, parc. č. 1195/16, parc. č. 1195/18, parc. č. 1195/20,  parc. č. 1195/21,               

parc. č. 1195/22, parc. č. 1205/1, parc. č. 2274, parc. č. 1850/132, vše v k. ú. Krásné Pole, obec 

Ostrava. Užívání stavby vodního díla bylo povoleno rozhodnutím č. 14/17/VH ze dne                  

1. 12. 2017 a vybudováno v rámci stavby “Dešťová kanalizace na ul. Jaromíra Richtera, 

Ostrava, k. ú. Krásné Pole”, v pořizovací ceně 1.242.914,00 Kč 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava  a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

I. Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava 

- Kanalizace jednotná DN 600, DN 500, DN 400, DN 300 celkové délky 623,57 m včetně              

29 kusů kanalizačních šachet, uložená v pozemcích parc. č. 3827/1, parc. č. 3815/1,                  

parc. č. 3602/1, parc. č. 3815/7, parc. č. 3815/17, parc. č. 3828/1, parc. č. 1260/3, vše               

v k. ú.  Stará Bělá, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem                        

č. 33/18/VH/K ze dne 15. 5. 2018 

II. Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou  ev. č. 2471/2018/MJ ze dne                  

19. 6. 2018 od fyzické osoby, a to: 

- Vodovodní řad PE 100 D 110 a PE 100 D 90 celkové délky 358,31 m včetně 2 kusů hydrantů 

DN 80, uložený v pozemcích parc. č. 2887/1, parc. č. 2886/72, parc. č. 2886/74,                  

parc. č. 2886/76, parc. č. 2886/78, parc. č. 2886/2, parc. č. 2886/23, parc. č. 2885,                  

parc. č. 2865/1, parc. č. 2886/73, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č. 94/17/VH/K ze dne 13. 9. 2017 
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3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy 

aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového podepsal předávací protokoly dle bodu             

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.07.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 53 
Návrh na odejmutí místní komunikace ul. 28. října městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, převzetí do majetku statutárního města 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09687/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o návrhu na odejmutí stavby místní komunikace ul. 28. října v úseku ul. Nádražní - Žofínská 

(Smetanovo náměstí), mající charakter silnice v průjezdním úseku tj. bez chodníků, 

cyklistických stezek, veřejné zeleně, odstavných parkovišť apod. Uvedený úsek je umístěn na 

pozemcích parc. č. 3589/33, parc. č. 3584/1, parc. č. 3550/1, parc. č. 3589/44, parc. č. 3589/47, 

parc. č. 3589/28 a parc. č. 3589/8 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v účetní ceně           

1 122 350,18 Kč. Rozsah předávané komunikace je vyznačen v geometrickém vyjádření 

stavby, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

  

2) rozhodla 

  
o převzetí stavby místní komunikace ul. 28. října v úseku ul. Nádražní - Žofínská (Smetanovo 

náměstí), mající charakter silnice v průjezdním úseku tj. bez chodníků, cyklistických stezek, 

veřejné zeleně, odstavných parkovišť apod. Uvedený úsek je umístěn na pozemcích                  

parc. č. 3589/33, parc. č. 3584/1, parc. č. 3550/1, parc. č. 3589/44, parc. č. 3589/47,               

parc. č. 3589/28 a parc. č. 3589/8 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v účetní ceně           

1 122 350,18Kč. Rozsah předávané komunikace je vyznačen v geometrickém vyjádření stavby, 

který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu. 

Za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o odejmutí místní komunikace ze svěření 
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městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na odejmutí místní komunikace dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal protokol o předání a převzetí majetku a základních dokumentů dle přílohy                  

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky že zastupitelstvo města rozhodne dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 54 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku                 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09688/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 758/1 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

  

ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, podle                           

§ 7 odst. 2 písmeno a)  zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

s Českou republikou - Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

kterou zastupuje Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
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IČO:01312774 

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit  pozemek, uvedený v bodu            

1) návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst.                

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

změn a doplňků, za podmínky, že tento pozemek statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo  pozemek uvedený v bodu 1)  návrhu usnesení, jakožto 

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

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

pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 55 
Návrh na prodej automobilů obci Sedlnice, městysi Spálov a paní M. V. 
včetně uzavření kupních smluv a návrh na prodej 4 ks automobilů 
formou aukce 
  
Usnesení číslo: 09689/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodeji použitých automobilů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

a) osobního automobilu Škoda Roomster, RZ 5T1 0712, rok výroby 2007, inv. č. 111526, obci 

Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice, IČO: 002 98 352 a o uzavření kupní smlouvy dle 
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přílohy č. 2 předloženého materiálu za dohodnutou kupní cenu 85.195,- Kč 

b) nákladního automobilu Volkswagen Caddy, RZ 3T3 0588, rok výroby 2005, inv. č. 74553, 

městysi Spálov, Spálov 62, 742 37 Spálov, IČO: 002 98 387 a o uzavření kupní smlouvy dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu za dohodnutou kupní cenu 75.069,- Kč 

c) osobního automobilu Škoda Octavia, RZ 6T0 1731, rok výroby 2008, inv. č. 117908, paní 

MXXXXXX VXXXXXX, narozena: XXX XXX XXXX, bytem: XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX a o uzavřené kupní smlouvy dle přílohy         

č. 4 předloženého materiálu za dohodnutou kupní cenu 108.473,- Kč 

d) osobní automobil Škoda Roomster, RZ 5T4 9954, rok výroby 2008, inv. č. 115662 formou 

elektronické aukce za vyvolávací cenu ve výši ceny obvyklé 94.000,- Kč dle znaleckého 

posudku č. 1999/2018 ze dne 5. 5. 2018 

e) osobní automobil Škoda Roomster, RZ 5T1 0714, rok výroby 2017, inv. č. 111528 formou 

elektronické aukce za vyvolávací cenu ve výši ceny obvyklé 90.519,- Kč dle znaleckého 

posudku č. 2000/2018 ze dne 6. 5. 2018 

f) osobní automobil Škoda Fabia, RZ 6T6 8072, rok výroby 2009, inv. č. 123157 formou 

elektronické aukce za vyvolávací cenu ve výši ceny obvyklé 85.675,- Kč dle znaleckého 

posudku č. 2002/2018 ze dne 7. 5. 2018 

g) nákladní automobil Mercedes-Benz Vito, RZ 2T1 80-84, rok výroby 2003, inv. č. 68530 

formou elektronické aukce za vyvolávací cenu ve výši ceny obvyklé 53.142,- Kč dle 

znaleckého posudku č. 2006/2018 ze dne 9. 5. 2018 

  

2) svěřuje 

  
- pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil 

úkony související s prodejem použitých věcí movitých a předáním věcí movitých 

specifikovaných v bodě 1) písm. a) až c) tohoto usnesení obci Sedlnice, městysi Spálov a paní 

MXXXXXX VXXXXXX 

- pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

podepsal protokoly o předání movitého majetku dle bodu 1)  tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 14.08.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 79/146  
  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy 

aby prostřednictvím společnosti eCenter a.s. zabezpečil prodej přebytečných použitých věcí 

movitých formou elektronické aukce. Vyvolávací ceny použitých movitých věcí uvedených v 

bodě 1) písm. d) - g) tohoto usnesení, byly stanoveny znaleckými posudky následovně: 

d) osobní automobil Škoda Roomster, RZ 5T4 9954 ve výši ceny obvyklé 94.000,- Kč dle 

znaleckého posudku č. 1999/2018 ze dne 5. 5. 2018 

e) osobní automobil Škoda Roomster, RZ 5T1 0714 ve výši ceny obvyklé 90.519,- Kč dle 

znaleckého posudku č. 2000/2018 ze dne 6. 5. 2018 

f) osobní automobil Škoda Fabia, RZ 6T6 8072 ve výši ceny obvyklé 85.675,- Kč dle 

znaleckého posudku č. 2002/2018 ze dne 7. 5. 2018 

g) nákladní automobil Mercedes-Benz Vito, RZ 2T1 8084 ve výši ceny obvyklé                    

53.142,- Kč dle znaleckého posudku č. 2006/2018 ze dne 9. 5. 2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 17.09.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 57 
Souhlas s umístěním stanového městečka 
  
Usnesení číslo: 09690/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s umístěním stanového městečka na pozemku parc. č. 405/1 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava z důvodu upozornit na problém bezdomovectví v ČR 

pro ASLIDO - Akční skupina s lidmi bez domova, z. s., se sídlem Závodní 1370/98, 703 00 

Ostrava, IČO 028 08 544 

ve dnech 14. 9. - 16. 9. 2018 
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RM_M 58 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě a zpevněných ploch           
do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh                
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou. 
  
Usnesení číslo: 09691/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy            

parc. č. 190/92 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

- s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 190/92  - ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, jako přístupový chodník pro přístup                  

k pozemkům parc. č. 187/18 a parc. č. 189/101 oba v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

- s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 190/92  - ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, jako sjezd pro příjezd k pozemkům                     

parc. č. 189/26 a parc. č. 189/27 oba v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

pro: 

XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Novostavba RD na pozemku parc. č. 189/26, parc. č. 189/27, parc. č. 187/18 a 

parc. č. 189/101 k.ú. Vítkovice” 

  

2) rozhodla 

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

- zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky  v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy parc. č. 190/92  - ostatní plocha, silnice v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

- užívání části  pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 190/92  - ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, jako přístupový chodník pro přístup                            

k pozemkům parc. č. 187/18 a parc. č. 189/101 oba v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

- užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 190/92  - ostatní 
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plocha, silnice v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, jako sjezd pro příjezd k pozemkům                  

parc. č. 189/26 a parc. č. 189/27 oba v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

pro: 

XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

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

parc.č. 190/92, ost. plocha - silnice o celkové výměře 29,01 m2, a to část označenou                  

v situačním snímku jako “A” o výměře 1,86 m2, část označenou v situačním snímku jako “B”           

o výměře 6,13 m2 a část označenou v situačním snímku jako “C” o výměře 21,02 m2                  

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (ul. Středulinského) 

s 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky, dále přístupového chodníku a 

sjezdu z/na ul. Středulinského v rámci realizace stavby “Novostavba RD na pozemku parc.č. 

189/26, 189/27, 187/18, 189/101, k.ú. Vítkovice”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok,                 

tj. 2 610,90 Kč/ročně, na dobu určitou, nejpozději do 31.12. 2019, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09692/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku parc. č. 2684/2 o výměře 583 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 



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 82/146  
  

je dle geometrického plánu nově označena jako pozemek parc. č 2684/14 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava           

a Přívoz 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku parc. č. 300/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle situačního snímku, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava            

a Přívoz, 

oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem obce Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, 

příspěvková organizace, Poděbradova 1103/119, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky: 

- parc. č. 297/13, 

- parc. č. 297/14, 

- parc. č. 297/15, 

- parc. č. 300/12, 

- parc. č. 302/1, 

- parc. č. 302/2, 

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

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava           

a Přívoz 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 60 
Návrh na uzavření kupních smluv na koupi jednotných kanalizací            
a vodovodů v k. ú. Poruba - sever, v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava             
a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností Abano s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 09693/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s žadatelem - prodávajícím 

společností Abano s.r.o. 

se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  

IČO 267 97 518 

na koupi inženýrských sítí vybudovaných v rámci stavby “Technická infrastruktura pro 5 RD 

na ul. Bedřicha Nikodéma ” a umístěných dle přílohy č. 1 A, č. 1 B předloženého materiálu,            

a to: 

jednotné kanalizace DN 250 celkové délky 13,40 m uložené v pozemcích: 

- parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3624/1 - ostatní plocha, zeleň, 

vodovodu PE 100 D 63 celkové délky 35,06 m uloženého v pozemku: 

- parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 2,- Kč + DPH v zákonné výši 

Zdůvodnění ceny 

Z důvodu hospodárnosti odbor majetkový MMO nenechal vypracovat znalecký posudek, jehož 

vyhotovení by stálo 3.000,- Kč.  Nabízená kupní cena je  s porovnáním nákladů vynaložených 

na znalecký posudek  a vybudování jednotlivých stavebních objektů cena symbolická 

- u vodovodu je pořizovací cena 150.000, - Kč a nabízená kupní cena je 1,- Kč + DPH                      

v zákonné výši 

- u jednotné kanalizace je pořizovací cena  260.000,- Kč a nabízená kupní cena                        

je 1,- Kč + DPH v zákonné výši 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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s žadatelem - prodávajícím 

společností Abano s.r.o. 

se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 267 97 518 

na koupi inženýrských sítí vybudovaných v rámci stavby “Technická infrastruktura pro RD na 

ul. Bedřicha Nikodéma s napojením na ul. Na Makytůvkách” a umístěných dle přílohy č. 2 A, 

č. 2 B předloženého materiálu, a to: 

jednotné kanalizace DN 250 celkové délky 41,30 m a potrubí v ocelové chráničce DN 325 

celkové délky 15 m, uložené v pozemcích: 

- parc. č. 4423/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, 

- parc. č. 4423/5 - zahrada, v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

vodovodu PE 100 D 63 celkové délky 78,47 m uloženého v pozemcích: 

- parc. č. 4049/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 4423/5 - zahrada, 

- parc. č. 4423/29 - zahrada, 

vše v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 2,- Kč + DPH v zákonné výši 

Zdůvodnění ceny 

Z důvodu hospodárnosti odbor majetkový MMO nenechal vypracovat znalecký posudek, jehož 

vyhotovení by stálo 3.000,- Kč. Nabízená kupní cena je s porovnáním nákladů vynaložených 

na znalecký posudek a vybudování jednotlivých stavebních objektů cena symbolická 

- u vodovodu je pořizovací cena 280.000,- Kč a nabízená kupní cena je 1,- Kč + DPH v 

zákonné výši 

- u jednotné kanalizace je pořizovací cena 240.000,- Kč a nabízená kupní cena je 1,- Kč + DPH 

v zákonné výši 

  

3) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

kanalizace jednotné DN 250, vodovodu PE 100 D 63 k pozemkům: 

 

parc. č. 4423/5 - zahrada, 

parc. č. 4423/29 - zahrada, 

oba v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

 

s vlastníkem: 

 

Abano s.r.o. 

se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 267 97 518, 
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dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné DN 250, vodovodu 

PE 100 D 63 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto 

usnesení 

  

 
RM_M 85 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům           
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09694/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování nadzemního vedení 2x3 VVN 110 kV včetně stožáru VVN k pozemku                      

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 530/67 - orná půda 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky VN 22 kV včetně rozvaděče VN k pozemkům            

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 988/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 1036/17 - ostatní plocha, zeleň 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 
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dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně sloupu vedení NN a jistící 

skříně k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 335/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 335/6 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 338/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 338/4 - ostatní plocha, zeleň 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 86 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku                         
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Dopravní podnik Ostrava 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 09695/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování, údržby, provádění oprav a rekonstrukce dvou kusů trakčních stožárů                    

k  pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 88 
Návrh na uzavření smlouvy o podnájmu parkovacího místa na pozemku 
parc. č. 1496/2, k.ú. Moravská Ostrava. Návrh na uzavření dodatku             
č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ev. č. 0715/2004/MJ 
  
Usnesení číslo: 09696/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně podnájemce uzavřít smlouvu o podnájmu parkovacího místa č. 50 o výměře             

12,5 m2 na pozemku parc. č. 1496/2, zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví společnosti      

Z + M PROPERTY, IČO: 293 81 967, se sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava,     

702 00 Ostrava, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

se společností Z + M Partner, spol s.r.o., IČO: 268 43 935, se sídlem Ostrava-Moravská 

Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00 

za nájemné ve výši 500,- Kč/parkovací místo/měsíc bez DPH, 

 

s účinností od 1. 8. 2018 na dobu neurčitou, 

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor                          

ev. č. 0715/2004/MJ ze dne 30. 4. 2004, ve znění dodatků č. 1 - 6, jejímž předmětem je 

pronájem prostor v budově č.p. 3037, která je součástí pozemku parc. č. 1498/1, k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, na ul. Gorkého or. č. 2, Ostrava-Moravská Ostrava, uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a společností 

Pivovarský holding, a.s., IČO: 451 93 355, se sídlem Gorkého 3037/2, Moravská Ostrava,     

702 00 Ostrava, 

kterým se rozšiřuje předmět nájmu o místnosti č. 29 o výměře 37,96 m2, místnost                       

č. 31 o výměře 6,93 m2 a místnost č. 32 o výměře 2,69 m2, a to na dobu určitou                       

od 1. 8. 2018 do 30. 11. 2018 za nájemné ve výši 23.070,43 Kč za celou dobu nájmu, 

 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu. 
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RM_M 89 
Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava a návrh na záměr nevypůjčit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09697/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 371/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2 

- p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2748 m2, 

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

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
že nemá záměr vypůjčit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 81/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 53 m2 

- parc. č. 81/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 64 m2 

- část parc. č. 80 - ostatní plocha, zeleň o výměře 66 m2 

- část parc. č. 86/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 490 m2, 

dle zákresu v leteckém snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 90 
Návrh na zplnomocnění společnosti HOMOLA Holding. s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09698/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně zmocnitele o uzavření “Dohody o plné moci” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

pro zmocněnce: 
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společnost HOMOLA Holding s.r.o. 

se sídlem Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava 

IČO:065 19 091, zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 72201 

zastoupená: Mgr. Martinou Homolovou, jednatelem a Ing. Ivanou Plhalovou, jednatelem 

 

k zastupování zmocnitele dle čl. I. v rozsahu “Dohody o plné moci” 

  

 
RM_M 91 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení                  
NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene    
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy,                         
pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 09699/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 821/1 - lesní pozemek v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

parc. č. 3188 - ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Ostrava - Martinov 756/2 Hruzik NNv, NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV k pozemkům: 

parc. č. 821/1 - lesní pozemek v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

parc. č. 3188 - ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava,           

s oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 92 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, zřízení služebnosti a uzavření smlouvy              
o zřízení služebnosti s OVANET a.s., Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 09700/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

p. p. č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

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

OVANET a.s.  

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

IČO: 25857568 

v rámci stavby “Přeložení nadzemních tras: TRASA A - 2. část: úsek C - Novoveská x Zepter”, 

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

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

p. p. č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s.  

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

IČO: 25857568 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

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

p. p. č. 184/32 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

p. p. č. 1204 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

OVANET a.s.  

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

IČO: 25857568 

v rámci stavby “Přeložení nadzemních tras: TRASA B - 2. část: úsek C - Novoveská x Zepter”, 

dle situačních výkresů, které jsou přílohou č. 3/3 předloženého materiálu  

  

4) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků:  

p. p. č. 184/32 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

p. p. č. 1204 - ostatní plocha, jiná plocha,   

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s.  

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

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku: 
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parc. č. 4471 - zahrada,  

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.   

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

IČO: 04084063 

v rámci stavby “VPIC Ostrava, Pikartské Lesy ČR”, dle situačního výkresu, který je přílohou 

č. 5/3 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku:  

parc. č. 4471 - zahrada,  

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.   

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 276/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 276/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3457/10 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3577/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3589/44 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 4246/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4246/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4246/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 
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OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 108 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ev. č. 2860/2009/MJ 
na pronájem pozemků v k.ú. Proskovice. 
  
Usnesení číslo: 09701/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ev. č. 2860/2009/MJ  ze dne 

1. 12. 2009, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 796/8, ostatní plocha o výměře    

18 m2, částí pozemku parc.č. 797/39, trvalý trávní porost o výměře 665 m2, částí pozemku   

parc. č. 807/50, trvalý trávní porost o výměře 515 m2 a částí pozemku parc. č. 828/45, trvalý 

trávní porost o výměře 27 m2, vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Státním pozemkovým 

fondem, IČO: 013 12 774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 

kterým dochází k zúžení předmětu nájmu, úpravě nájemného a finančnímu vypořádání v 

důsledku změny vlastnických práv k částí dotčených pozemků, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.    

  

 
RM_MZP 2 
Dohoda o narovnání 
  
Usnesení číslo: 09702/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o narovnání ze Smlouvy o dílo, č. 1479/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.06.2016 
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ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.10.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 6.3.2017, jenž je přílohou          

č. 1 předloženého materiálu, a to na straně jednoho z objednatelů vedle společnosti        

AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem: Náměstí SNP 1, 700 30  Ostrava – Zábřeh,              

IČO: 47973145, se zhotovitelem - „Společnost STAMONT – VÍTKOVICE REVMONT,      

DK Poklad“ skládající se z vedoucího společníka STAMONT  - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 

s.r.o., se sídlem: Mostárenská 1140, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 64617874 a společníka 

VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s., se sídlem: Ruská 2887/101,                         

703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 05546711, vše v souladu a z důvodů uvedených v důvodové 

zprávě a příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0565/2018OI/VZKÚ 
ze dne 6.3.2018 ke stavbě “Komunikace a inženýrské sítě Polanka, 
Janová” 
  
Usnesení číslo: 09703/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 mezi 

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

a společností Lesostavby Frýdek - Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek - Místek,           

IČO: 45193118 na realizaci stavby “Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová” dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí elektronických 
komunikací v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými 
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 09704/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací                                  

č. VPI/MS/2018/00088 v rámci realizace stavby ORG 8195 Nová izolace v útulku pro psy 

v Třebovicích se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 

2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, IČO: 04084063, dle přílohy                                               

č. 1 předloženého materiálu   
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2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací                                  

č. VPI/MS/2018/00101 v rámci realizace stavby ORG 3172 Rekonstrukce                                

ul. Pustkovecká se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 

2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, IČO: 04084063, dle přílohy                                                

č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 56 
Návrh na uzavření Dohody o ukončení závazkového vztahu založeného 
Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 3238/2017/OI/VZKÚ ke stavbě 
“Křižovatka ul. Plzeňská - napojení areálu střelnice 
  
Usnesení číslo: 09705/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Dohody o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou 

příkazní č. 3238/2017/OI/VZKÚ mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8,      

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a akciovou společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, 

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 42767377 v souvislosti       

s investiční akcí “Křižovatka ul. Plzeňská - napojení areálu střelnice” dle přílohy                        

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 76 
Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru MMO v rámci stavby 
“Doplnění VO hřbitov Radvanice a modernizace osvětlení ul. Paculova” 
  
Usnesení číslo: 09706/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 74 645,00 Kč 

  

2) rozhodla 

  
o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru 
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Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 74 645,00 Kč dle přílohy                    

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 74 645,00 Kč do evidence investičního odboru 

Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 17.08.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 84 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3478/2017/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 09707/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07777/RM1418/109 ze dne 14.11.2017 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 3478/2017/OI/VZKÚ “Demolice ČOV Zábřeh”      

se zhotovitelem: 

DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice, IČO: 27844935 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Karla Svobody”, poř. č. 118/2018 
  
Usnesení číslo: 09708/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava vodovodu ul. Karla Svobody” v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy                
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č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

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

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou  1 448 030,50 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Dešťová kanalizace v ul. Radová - pasport”,                      
poř. č. 117/2018 
  
Usnesení číslo: 09709/RM1418/132 

(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 ulici Radová v  k.ú. Bartovice, obec 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

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

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 599.867,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Berma řeky Ostravice - komunikace a opevnění”, 
poř.č. 95/2018 
  
Usnesení číslo: 09710/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09227/RM1418/128 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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



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 98/146  
  

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 staveb ”Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky 

Ostravice” a “Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice - Moravský břeh - SO 03”             

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku                

pod poř. č. 1: 

HYDRO & KOV s.r.o. 

se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň 

IČO: 27720161 

 

za cenu nejvýše přípustnou 15.555.555,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Prodloužení sběrače B do Radvanic - seismický 
monitoring”, poř. č. 113/2018 
  
Usnesení číslo: 09711/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

seismického monitoringu při realizaci stavby “Prodloužení sběrače B do Radvanic”                   

v k.ú. Slezská Ostrava a Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu           

se společností: 

INSET s.r.o. 

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

IČO: 03579727 

 

za cenu nejvýše přípustnou 833.250,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice            
a Bartovice včetně komunikace”, poř.č. 132/2018 
  
Usnesení číslo: 09712/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

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

a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice včetně komunikace” v k.ú. Radvanice,                 

obec Ostrava dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové:  

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 7 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektové dokumentace 
  
Usnesení číslo: 09713/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti se zhotovitelem: 

I SBA Invest s.r.o., Chopinova 756/1, Přívoz, 702 00  Ostrava, IČO: 25355899 

za cenu nejvýše přípustnou 186.000,-Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace Majovského”, poř. č. 142/2018 
  
Usnesení číslo: 09714/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

„Oprava dešťové kanalizace ul. Majovského“ k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

MISTFIN s.r.o. 

Sídlo: Energetiků 642, 735 14 Orlová - Lutyně 

IČO: 04034724 

za cenu nejvýše přípustnou 856.801,54 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace Svatoplukova”, poř. č. 144/2018 
  
Usnesení číslo: 09715/RM1418/132 

(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. Svatoplukova, k. ú. Zábřeh“, obec Ostrava, v rozsahu přílohy            

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

STAVIA - silniční stavby, a.s. 

se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČO: 25864092 

za cenu nejvýše přípustnou 2.619.948,22 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník – 
demolice SO 02”, poř. č. 147/2018 
  
Usnesení číslo: 09716/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

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

Strana 102/146  
  

1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném  znění, na realizaci 

demolice „Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník – demolice SO 02“ v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Dagmar Žižková - odbor investiční 

 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení   

členové:   

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční  

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

náhradníci:   

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Dagmar Žižková - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká (TDS + BOZP)”, 
poř. č. 148/2018 
  
Usnesení číslo: 09717/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

odborného technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi včetně aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi při realizaci stavby “Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká” v k.ú. Svinov, obec 

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

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 632 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace             
v ul. Viničná a Vinohrad(PD+AD+IČ)”, poř. č. 131/2018 
  
Usnesení číslo: 09718/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby 

„Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Viničná a Vinohrad“ v k. ú. Stará Bělá, 

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

HydroIdea s.r.o. 

se sídlem: Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov 

IČO: 02929368 

za cenu nejvýše přípustnou 939 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce čerpadel na ÚČOV”, poř. č. 149/2018 
  
Usnesení číslo: 09719/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavby „Rekonstrukce čerpadel velké cirkulace VN na ÚČOV v Ostravě - Přívoze“ dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

KUNST, spol. s r.o. 

se sídlem: Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

IČO: 19010591 

za cenu nejvýše přípustnou 5 618 501,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “ČOV Heřmanice I - strojní česle”, poř. č. 152/2018 
  
Usnesení číslo: 09720/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

“ČOV Heřmanice I - strojní česle” v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle přílohy                            

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

PROSPECT spol. s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČO: 14616688 

 

za cenu nejvýše přípustnou 2 197 700,- Kč 

  

 
RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba”,             
poř. č. 145/2018 
  
Usnesení číslo: 09721/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby 

“Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba, část Poruba” v k.ú. Poruba a Svinov, obec 

Ostrava, a realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba, část Přemyšov”                

v k.ú. Svinov a Polanka nad Odrou, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing.  Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 
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3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní - 1. etapa”,       
poř. č. 154/2018 
  
Usnesení číslo: 09722/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci stavby 

“Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní - 1. etapa” v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

 

členové: 

 

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

2. Mgr. Eva Balonová- odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

 

náhradníci: 

 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

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

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. David Kutý, MBA - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

4. Ing. Petr Gelnar - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Energetické úspory v areálu MNO - část I”,               
poř. č. 105/2018 
  
Usnesení číslo: 09723/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09225/RM1418/128 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a 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,             

k veřejné zakázce “Energetické úspory v areálu MNO - část I” s účastníkem, který předložil 

svou nabídku pod poř.č. 1: 

STASEKO PLUS s.r.o. 

se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín 

IČO: 25853473 

za cenu nejvýše přípustnou 38 447 158,95 Kč bez DPH 
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RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Energetické úspory v areálu MNO - část I                     
(TDS + BOZP)”, poř. č. 123/2018 
  
Usnesení číslo: 09724/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi včetně zpracování Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a jejich následné aktualizace při realizaci staveb „Centrální sklad/sklad oddělení 

zásobování“ a „Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO“, umístěných v areálu městské 

nemocnice Ostrava, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

se sídlem:  Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52 

IČO: 48394637 

 

za cenu nejvýše přípustnou 789 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 23 
Veřejná zakázka “Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice: 
kotelna”, poř. č. 74/2018 
  
Usnesení číslo: 09725/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích”            

v rozsahu předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Marie Dvořáková - odbor strategického rozvoje 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Mgr. Eva Musilová - odbor strategického rozvoje 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora                     

2. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Marie Dvořáková - odbor strategického rozvoje 

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

6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

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

4. Mgr. Eva Musilová - odbor strategického rozvoje 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
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a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 24 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ČS Provozní, vč. přeložky výtlaku”,    
poř. č. 73/2018 
  
Usnesení číslo: 09726/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09116/RM1418/126 
  
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 stavební akce s názvem “Rekonstrukce ČS Provozní, vč. přeložky výtlaku”,     

s účastníkem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 1: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 

 

za cenu nejvýše přípustnou 13.320.255,11 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 25 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Závoří”, poř. č. 168/2018 
  
Usnesení číslo: 09727/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

nazvané “Oprava vodovodu ul. Závoří”, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu se společností: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 
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se sídlem: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 476 66 374 

za cenu nejvýše přípustnou 2.695.637,55 Kč bez DPH. 

  

 
RM_VZ 26 
Veřejná zakázka “Oprava aktivačních nádrží v Ostravě - Přívoze”,        
poř. č. 143/2018 
  
Usnesení číslo: 09728/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

nazvané “ÚČOV Oprava aktivačních nádrží v Ostravě Přívoze”, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SUBLAND - TECH s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 285 92 611 

za cenu nejvýše přípustnou 2.170.448,75 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 27 
Veřejná zakázka “Stavební úpravy bermy Ostravice (TDS+BOZP)”,             
poř. č. 146/2018 
  
Usnesení číslo: 09729/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi včetně 

vypracování a aktualizace Plánu BOZP při realizaci dvou staveb: „Rekonstrukce komunikace 

pro pěší v bermě řeky Ostravice“ a „Stavební úpravy opevnění bermy řeky Ostravice – 

Moravský břeh – SO 03“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy                               

č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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INKOS-OSTRAVA, a.s. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava 

IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 429.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 29 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
Příkazní na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby 
“Rekonstrukce VO oblast Šeříkova - Na Výspě” 
  
Usnesení číslo: 09730/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dozoru stavebníka při realizaci stavby ”Rekonstrukce VO oblast Šeříkova - Na Výspě”             

v městském obvodu Ostrava - Jih, za cenu nejvýše přípustnou 258 600,- Kč bez DPH                    

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 34 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní”,                   
poř. č. 162/2018 
  
Usnesení číslo: 09731/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby 

„Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní” v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, v rozsahu předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Pavel Hojgr - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

3. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 38 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu a kanalizace ul. Bastlova”,                 
poř. č. 175/2018 
  
Usnesení číslo: 09732/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

nazvané “Oprava vodovodu a kanalizace ul. Bastlova”, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

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

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava 

IČO: 451 93 673 

 

za cenu nejvýše přípustnou 1.120.337,- Kč bez DPH. 

  

 
RM_VZ 39 
Veřejná zakázka “Zpřístupnění školských příspěvkových organizací II.”, 
poř. č. 160/2018 
  
Usnesení číslo: 09733/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Zpřístupnění školských příspěvkových organizací II.” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

se společností: 

Stavitelství SIZO s.r.o. 

se sídlem: Ratibořská 592/42, 747 18 Píšť 

IČO: 268 40 359 

 

za cenu nejvýše přípustnou 5.469.629,17 Kč bez DPH 
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RM_M 22 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD “Těžní jáma Jiří”         
a “Větrní jáma Jiří” pro stavbu “Novostavba showroom, p.č. 2004/10, 
Moravská Ostrava” v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09734/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 

rozhodnutím č. 9/97 pro území vymezené obalovou křivkou bezpečnostních pásem starých 

důlních děl “Těžní jáma Jiří” a “Větrní jáma Jiří” v k.ú. Moravská Ostrava, a to za účelem 

umístění a realizace části stavby “Novostavba showroom, p.č. 2004/10, Moravská Ostrava” 

zasahující do stavební uzávěry dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 73 
Předchozí souhlas k nabytí nemovitostí do majetku města a k pronájmu 
nemovitosti svěřené městskému obvodu Hrabová 
  
Usnesení číslo: 09735/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 06615/RM1418/96 
  
Rada města 

  
1) vydává 

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

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

• pozemků parc.č. 1699, parc.č. 1700 a parc.č. 1701 v k.ú. Hrabová, pro městský obvod 

Hrabová 

• části pozemku parc.č. 2/2 v k.ú Krásné Pole, pro městský obvod Krásné Pole 

• části pozemku parc.č. 357/1 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, pro městský obvod  Mariánské 

Hory a Hulváky 

• části pozemku parc.č. 1302/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, pro městský obvod  Polanka 

nad Odrou 

• části pozemku par.č. 1911/1 v k.ú. Svinov, pro městský obvod Svinov 
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2) 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: 

• části pozemku parc.č. 18 v k.ú. Hrabová za účelem umístění a provozování                       

2 velkoplošných reklamních panelů, pro městský obvod Hrabová 

  

 
RM_M 103 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD “Kutací jáma č. III” 
pro stavbu “Novostavba rodinných domů RD1, RD2, RD3” v k.ú. 
Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09736/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 

rozhodnutím č. 76/07-změna vydaným Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně 

správním dne 27.04.2007 pod č.j. Správ/ÚSŘ/2663-2/06/Chu-R pro území vymezené 

bezpečnostním pásmem starého důlního díla „Kutací jáma č. III“ v k.ú. Slezská Ostrava, a to za 

účelem umístění a realizace části stavby “Novostavba rodinných domů RD1, RD2, RD3” 

zasahující do stavební uzávěry dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Žádost městského obvodu Nová Ves o úhradu nákladů na zohlednění 
minimalizace dopadů investic na klimatickou odolnost města                       
při dodržování adaptačních opatření schválených SMO 
  
Usnesení číslo: 09737/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového investičního transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy 

městskému obvodu Nová Ves ve výši 90 % z celkových nákladů na zohlednění minimalizace 

dopadů investic na klimatickou odolnost města při dodržování adaptačních opatření 

schválených SMO v rámci realizace projektu “Úpravy okolí pomníku v Nové Vsi”, maximálně 

však 304.494,70 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, ORG 514 .......................... o 214 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, ORG 614 ........................ o 91 tis. Kč 

- snižují kapitálové výdaje 

§ 3745, pol. 6909, ORJ 190 ........................................................ o 305 tis. Kč 

u městského obvodu Nová Ves: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 514 .......................................... o 214 tis. Kč 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, ORG 614 ........................................ o 91 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93, ORG 1400011000000 ...................... o 214 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 1400011000000 .................... o 91 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 5 
Podání žádosti Moravskoslezskému kraji o úhradu prokazatelných 
nákladů vynaložených na likvidaci následků havárie na ul. Bartošova             
v Ostravě - Nové Vsi 
  
Usnesení číslo: 09738/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání žádosti o úhradu prokazatelně vzniklých nákladů na likvidaci následků havárie ve 

výši 18.085,- Kč vč. DPH v souladu se Zásadami pro poskytování finančních prostředků           

z rozpočtu Moravskoslezského kraje k odstranění následků závadného stavu podle                         

§ 42 odst. 4 a 5 vodního zákona dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

zajistit podání žádosti Moravskoslezskému kraji o úhradu nákladů vynaložených                           

na likvidaci havárie 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 11.08.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 30 
Žádost o poskytnutí neinvestičního transferu z Fondu životního 
prostředí města Ostravy na realizaci projektu “Zónové čištění 
městského obvodu MOaP v roce 2018” a žádost o schválení změny 
projektu “Revitalizace aleje na ul. Zborovská” 
  
Usnesení číslo: 09739/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 50 %, maximálně však 940.056 Kč na 

realizaci projektu “Zónové čištění městského obvodu MOaP v roce 2018” dle přílohy               
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č. 1 a 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se změnou projektu “Revitalizace aleje na ul. Zborovská”, o jehož realizaci rozhodla 

usnesením č. 07520/RM1418/103 ze dne 17. 10. 2017, dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u statutárního města Ostravy: 

- zvyšují daňové příjmy 

pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 .......................................................  o 941 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 ............................. o  941 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 ............................................. o   941 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ............................................................... o   941 tis. Kč 

 

  

4) ukládá 

  
Vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 31 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na realizaci projektu “Letní aktivní dovolená pro rodiny    
s malými dětmi s environmentálním programem” 
  
Usnesení číslo: 09740/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

5.000 Kč právnické osobě: Zelený bod, z. s., IČO: 41035372, se sídlem 28. října 572/4, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava na realizaci projektu “Letní aktivní dovolená pro rodiny           

s malými dětmi s environmentálním programem” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují se daňové příjmy 

pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 ................................... o 5 tis. Kč 

- zvyšují se neinvestiční transfery 

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ......................... o 5 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 27 
Smlouva o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE 
s organizací Základní škola Vratimov 
  
Usnesení číslo: 09741/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE                           

s organizací Základní škola Vratimov, Datyňská 690, se sídlem Datyňská 690/13,                          

739 32 Vratimov, IČO 47861665, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
VZMR Virtualizace desktopů a aplikací 
  
Usnesení číslo: 09742/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se spol. XEVOS Solutions 

s.r.o. se sídlem: 28. října 1584/281, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO: 27831345 za cenu nejvýše 

přípustnou 935 117,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 13 
Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje 
informačního systému ISEA se společností ICT Brains s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09743/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

podpory provozu a rozvoje informačních systémů se společností ICT Brains s.r.o., se sídlem: 

Fryčovice č.p. 105, 739 45, IČO: 28650891 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 14 
Smlouva na rozšíření funkcionalit platebního portálu (3. etapa) se spol. 
VERA 
  
Usnesení číslo: 09744/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na dodávku programového 

vybavení se spol. VERA, spol. s.r.o., Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO: 62587978 

za cenu nejvýše přípustnou 267.600,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 33 
Smlouva na poskytnutí licencí k modulu GDPR se spol. VEMA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09745/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na poskytnutí licence aplikace 

GDPR se spol. Vema,a.s. se sídlem: Okružní 871/3a, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 26226511 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 37 
Veřejná zakázka „Upgrade a rozšíření diskové kapacity primárního 
datového úložiště“ poř. č. 71/2018 
  
Usnesení číslo: 09746/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 09128/RM1418/126 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a 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 řešení pro ukládání a zálohování 

dat a dále také převedení vybraných dat s účastníkem zadávacího řízení, který předložil svou 

nabídku pod pořadovým číslem 3: 

Proact Czech Republic, s.r.o. 

IČO: 247 99 629 

se sídlem: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 

 

za cenu nejvýše přípustnou: 9.695.100,- Kč bez DPH 
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RM_M 3 
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o sjednávání termínovaných 
vkladů s individuální úrokovou sazbou s Komerční bankou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09747/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Rámcové smlouvy o sjednávání termínovaných vkladů s individuální úrokovou 

sazbou s Komerční bankou, a.s. se sídlem, Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07,        

IČO 45 31 70 54  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu 

v Komerční bance, a.s. se sídlem, Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07,                     

IČO 45 31 70 54 zhodnocoval a rozhodoval o dočasně volných finančních prostředcích 

statutárního město Ostravy za podmínek uvedených v  Rámcové smlouvě o sjednávání 

termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek,  

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 87 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 09748/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- daňové příjmy na pol. 1122, ORJ 120 o 195 041 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 125/146  
  

- běžné výdaje na § 6409, pol. 5365, ORJ 120 o 195 041 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, PhD. 

předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 104 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 09749/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit             

v oblasti kultury na rok 2018 pro organizaci 

- Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 250 000 Kč na úhradu nákladů 

souvisejících s projektem “Pimprléto 2018” 

- Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 1 550 000 Kč na úhradu 

nákladů souvisejících s projektem “Zahraniční turné a zahraniční umělci v nové koncertní 

sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava” 

- Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace ve výši 80 000 Kč na úhradu 

nákladů souvisejících s projektem “OD BAROKA K JAZZU” 

- Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace ve výši 120 000 na úhradu 

nákladů souvisejících s projektem “TRANS/MISJE” 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku Dětskému centru Domeček, 

příspěvkové organizaci o 3 080 tis. Kč 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků 

a) městskému obvodu Poruba ve výši 60 tis. Kč na pořízení dvou ks cykloboxů a městským 

obvodům Stará Bělá, Radvanice a Bartovice a Hrabová ve výši 30 tis. Kč na pořízení jednoho 
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ks cykloboxu 

b) městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 1 483,93 Kč v souvislosti s vypravením 

sociálního pohřbu 

c) městskému obvodu Nová Ves ve výši 2 654 tis. Kč na akci Revitalizace rybníků                

Pod Bedřiškou 

d) městskému obvodu Lhotka ve výši 2 500 tis. Kč na akci Účelová komunikace - úřad - 

golfový areál 

e) městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky ve výši 4 500 tis. Kč na akci Rekonstrukce 

Mariánského náměstí 

f) městskému obvodu Polanka nad Odrou ve výši 8 058 tis. Kč na předfinancování                            

a spolufinancování akce Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 592 v Polance nad Odrou 

g) městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 11 200 tis. Kč na předfinancování                            

a spolufinancování akce Modernizace učeben ZŠ Bohumínská, ZŠ Pěší, ZŠ Chrustova a ZŠ 

Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova 

h) městskému obvodu Hošťálkovice ve výši 9 968 tis. Kč na předfinancování                                    

a spolufinancování akce Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice Ostrava-Hošťálkovice 

i) městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 5 848 tis. Kč na akci ZŠ a MŠO, 

Ostrčilova - rekonstrukce hřiště 

 

  

4) rozhodla 

  
o změně účelu dotace, poskytnuté městskému obvodu Ostrava-Jih na akci Náměstí Ostrava-Jih, 

veřejný prostor Hrabůvka, a to ve výši 5 800 tis. Kč na akci Bezbariérový přístup Domu služeb 

ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka 

  

5) rozhodla 

  
o změně charakteru neinvestičních finančních prostředků, poskytnutých městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 706 tis. Kč na akci Gajdošova zahrada I. etapa na investiční 

  

6) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 2299, pol. 2212, ORJ 101 o 2 500 tis. Kč (C.4.) 

na § 2329, pol. 2324, ORJ 190 o 116 tis. Kč (C.10.) 

na § 6310, pol. 2149, ORJ 120 o 3 tis. Kč (C.15.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34352, ORJ 120 o 15 700 tis. Kč (A.9.) 
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(A.10.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 2 232 tis. Kč 

                                                  ÚZ 104113013 o 262 tis. Kč 

(A.11.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 1 236 tis. Kč 

                                                  ÚZ 104113013 o 145 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté dotace od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 133, ORJ 120 o 467 tis. Kč (A.3.) 

                      ÚZ 344, ORJ 120 o 5 665 tis. Kč (A.4.) 

                      ÚZ 13307, ORJ 120 o 217 tis. Kč (A.5.) 

                      ÚZ 348, ORJ 120 o 80 tis. Kč (A.6.) 

                      ÚZ 348, ORJ 120 o 38 tis. Kč (A.7.) 

                      ÚZ 201, ORJ 120 o 1 000 tis. Kč (A.8.) 

- běžné výdaje 

na § 5599, pol. 5162, ÚZ 201, ORJ 133 o 1 000 tis. Kč (A.8.) 

(C.1.) na ORJ 100, § 2219, pol. 5137 o 6 tis. Kč 

                               § 2223, pol. 5139 o 50 tis. Kč 

na § 6223, pol. 5164, ORJ 221 o 90 tis. Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5161 o 1 500 tis. Kč 

                               § 6310, pol. 5163 o 1 000 tis. Kč 

na § 5311, pol. 5051, ORJ 270 o 458 tis. Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 300, § 2143, pol. 5162 o 12 tis. Kč 

                                            pol. 5164 o 5 tis. Kč 

(C.8.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, org. 108000000 o 75 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 38 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103533063, org. 108000000 o 635 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 103133063, org. 108000000 o 19 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 10 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103533063, org. 108000000 o 159 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 103133063, org. 108000000 o 7 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103533063, org. 108000000 o 57 tis. Kč 

(C.9.) na ORJ 136, § 3639, pol.5151 o 75 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 2 900 tis. Kč 

                                            pol. 5192 o 1 tis. Kč 

                                § 4339, pol. 5171 o 21 tis. Kč 

                                § 6171, pol. 5164 o 23 tis. Kč 

(C.10.) na ORJ 190, § 2329, pol. 5169 o 65 tis. Kč 

                                 § 3744, pol. 5169 o 51 tis. Kč 

na § 3792, pol. 5175, ORJ 190, ÚZ 1030 o 15 tis. Kč (C.13.) 

(C.14.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5136, org. 4271 o 2 tis. Kč 

                                              pol. 5169, org. 4271 o 70 tis. Kč 

                                              pol. 5171, org. 4271 o 70 tis. Kč 

                                 § 6112, pol. 5139, org. 2414 o 4 tis. Kč 

                                              pol. 5169 o 20 tis. Kč 

                                              pol. 5179 o 5 tis. Kč 
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na § 6310, pol. 5179, ORJ 120 o 1 tis. Kč (C.15.) 

na § 6223, pol. 5169, ORJ 221 o 58 tis. Kč 

(C.19.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 104000000 o 60 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013, org. 104000000 o 8 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104107601, org. 104000000 o 5 tis. Kč 

                                              pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 104000000 o 112 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013, org. 104000000 o 13 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104107601, org. 104000000 o 7 tis. Kč   

                                              pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 17 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013, org. 104000001 o 2 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104107601, org. 104000001 o 1 tis. Kč   

                                              pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 104000000 o 13 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013, org. 104000000 o 2 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104107601, org. 104000000 o 1 tis. Kč   

                                              pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 104000000 o 7 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013, org. 104000000 o 1 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104107601, org. 104000000 o 1 tis. Kč 

(A.10.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5169, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 170 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013, org. 94000000 o 20 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104107606, org. 94000000 o 10 tis. Kč 

            na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 1 539 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013, org. 94000000 o 181 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104107606, org. 94000000 o 90 tis. Kč 

                                               pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 385 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013, org. 94000000 o 45 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104107606, org. 94000000 o 23 tis. Kč 

                                               pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 138 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013, org. 94000000 o 16 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104107606, org. 94000000 o 8 tis. Kč    

(A.11.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 102 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013, org. 95000000 o 12 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104107606, org. 95000000 o 6 tis. Kč 

                                               pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 426 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013, org. 95000000 o 50 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104107606, org. 95000000 o 25 tis. Kč 

                                               pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 145 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013, org. 95000000 o 17 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104107606, org. 95000000 o 9 tis. Kč   

                                               pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 51 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013, org. 95000000 o 6 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104107606, org. 95000000 o 3 tis. Kč   

             na ORJ 180, § 4349, pol. 5132, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 1 tis. Kč 

                                                                ÚZ 104113013, org. 95000000 o 1 tis. Kč 

                                                                ÚZ 104107606, org. 95000000 o 1 tis. Kč 

                                               pol. 5169, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 511 tis. Kč 

                                                                ÚZ 104113013, org. 95000000o 59 tis. Kč 

                                                                ÚZ 104107606, org. 95000000 o 29 tis. Kč 
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- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3254 o 1 200 tis. Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, org. 6036 o 607 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 8198 o 2 000 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 8006 o 1 041 tis. Kč 

                                                             org. 8006 o 766 tis. Kč 

                                                             org. 8186 o 3 tis. Kč 

                              § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3219 o 300 tis. Kč 

                              § 2229, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3243 o 550 tis. Kč 

                              § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4313 o 1 611 tis. Kč 

(E.1.) na ORJ 230, § 3113, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6315 o 5 000 tis. Kč 

                                                            org. 6315 o 3 000 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6909, ÚZ 1080, ORJ 180, org. 43 o 4 000 tis. Kč (C.17.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 133, org. 84, ORJ 140 o 467 tis. Kč (A.3.) 

(A.4.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 344, org. 4234 o 2 022 tis. Kč 

                                                                           org. 4240 o 1 528 tis. Kč 

                                                                           org. 4251 o 247 tis. Kč 

                               § 3312, pol. 5336, ÚZ 344, org. 4212 o 1 868 tis. Kč 

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 217 tis. Kč (A.5.) 

(A.6.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 348, org. 38 o 67 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 348, org. 38 o 13 tis. Kč 

(A.7.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 348, org. 38 o 32 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 348, org. 38 o 6 tis. Kč 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 3 080 tis. Kč (C.5.) 

(A.9.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 34352, org. 4234 o 13 500 tis. Kč 

                               § 3312, pol. 5336, ÚZ 34352, org. 4212 o 2 200 tis. Kč 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

(C.1.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 505 o 60 tis. Kč 

                                                                         org. 508 o 30 tis. Kč 

                                                                         org. 517 o 30 tis. Kč 

                                                                         org. 521 o 30 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, org. 602 o 706 tis. Kč (C.12.) 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 503 o 2 tis. Kč (C.15.) 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 614 o 2 514 tis. Kč (E.3.) 

                                   ÚZ 93, ORJ 120, org. 514 o 140 tis. Kč (E.3.)           

                                   ÚZ 3500, ORJ 120, org. 612 o 2 500 tis. Kč (E.4.) 

                                   ÚZ 3500, ORJ 120, org. 610 o 4 500 tis. Kč (E.5.) 

                                   ÚZ 3500, ORJ 120, org. 620 o 8 058 tis. Kč (E.6.) 

                                   ÚZ 3500, ORJ 120, org. 613 o 9 968 tis. Kč (E.8.) 

                              

(E.7.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 603 o 8 800 tis. Kč 

                                                             ÚZ 93, org. 503 o 2 400 tis. Kč 
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na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 602 o 5 848 tis. Kč (E.10.) 

  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5164, ORJ 221 o 90 tis. Kč (C.3.) 

na § 3599, pol. 5909, ORJ 170, org. 4245 o 3 080 tis. Kč (C.5.) 

na § 5311, pol. 5011, ORJ 270 o 458 tis. Kč (C.6.) 

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 17 tis. Kč (C.7.) 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 300 o 1 004 tis. Kč (C.8.) 

(C.9.) na ORJ 136, § 4339, pol. 5153 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5154 o 12 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 5 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5169 o 98 tis. Kč 

na § 3792, pol. 5169, ORJ 190, ÚZ 1030 o 15 tis. Kč (C.13)  

(C.14.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5137, org. 4271 o 60 tis. Kč 

                                              pol. 5139, org. 4271 o 10 tis. Kč 

                                              pol. 5156, org. 4271 o 15 tis. Kč 

                                              pol. 5162, org. 4271 o 7 tis. Kč 

                                              pol. 5167, org. 4271 o 50 tis. Kč 

                                 § 6112, pol. 5194, org. 2414 o 4 tis. Kč 

                                              pol. 5136 o 25 tis. Kč 

na § 6223, pol. 5511, ORJ 221 o 58 tis. Kč 

(C.19) na ORJ 180, § 4349, pol. 5169, ÚZ 104513013, org. 140000000 o 59 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104113013, org. 104000000 o 7 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104107601, org. 104000000 o 4 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104513013, org. 140000001 o 26 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104113013, org. 104000001 o 3 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104107601, org. 104000001 o 2 tis. Kč 

           na ORJ 133, § 4349, pol. 5137, ÚZ 104513013, org. 104000000 o 29 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104113013, org. 104000000 o 4 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104107601, org. 104000000 o 2 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104513013, org. 104000001 o 26 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104113013, org. 104000001 o 3 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104107601, org. 104000001 o 2 tis. Kč 

           na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 51 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104113013, org. 104000001 o 6 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104107601, org. 104000001 o 3 tis. Kč 

                                             pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 13 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104113013, org. 104000001 o 2 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104107601, org. 104000001 o 1 tis. Kč  

                                             pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 5 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104113013, org. 104000001 o 1 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104107601, org. 104000001 o 1 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 180 o 131 tis. Kč (A.10.) 
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na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 180 o 73 tis. Kč (A.11.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 1 406 tis. Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 600 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6909 o 7 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 2 000 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8006 o 1 041 tis. Kč 

                                                             org. 8006 o 766 tis. Kč 

                                                             org. 8006 o 3 tis. Kč 

                               § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3150 o 300 tis. Kč 

                               § 3412, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8200 o 550 tis. Kč 

                               § 1014, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8195 o 1 611 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3172 o 5 000 tis. Kč (E.1.) 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 136 o 2 900 tis. Kč (C.9.) 

na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080, ORJ 230 o 4 000 tis. Kč (C.17.) 

  

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, org. 502 o 706 tis. Kč (C.12.) 

s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 000 tis. Kč (E.1.) 

                                                  o 2 654 tis. Kč (E.3.) 

                                                  o 2 500 tis. Kč (E.4.) 

                                                  o 4 500 tis. Kč (E.5.) 

                                                  o 8 058 tis. Kč (E.6.) 

                                                  o 11 200 tis. Kč (E.7.) 

                                                  o 9 968 tis. Kč (E.8.) 

                                                  o 5 848 tis. Kč (E.10.) 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.1., E.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013 o 1 211 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013 o 1 211 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 610 o 4 500 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce Mariánského náměstí 

na § xxxx, pol. 6xxx. ÚZ 3500, org. 1000002000000 o 4 500 tis. Kč 
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Městský obvod Poruba (A.2., C.1., C.21.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 340 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 340 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 505 o 60 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93 o 60 tis. Kč 

Městský obod Petřkovice (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 150 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 150 tis. Kč 

Městský obvod Stará Bělá (C.1.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 508 o 30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93 o 30 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Batovice (C.1.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517 o 30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93 o 30 tis. Kč 

Městský obvod Hrabová (C.1.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 521 o 30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93 o 30 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.11., C.12., C.20)) 

- zvýší převody mezi statutárním městem městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 602 o 706 tis. Kč 

                                   ÚZ 3500, org. 602 o 5 848 tis. Kč 

- sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 502 o 706 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Gajdošova zahrada I. etapa 
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na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 o 706 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na akci Gajdošova zahrada I. etapa 

na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 o 706 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci ZŠ a MŠO, Ostrčilova - rekonstrukce hřiště 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 02xxxxx000000 o 5 848 tis. Kč 

  

Městský obvod Nová Ves (E.2., E.3.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 614 o 2 514 tis. Kč 

                                   ÚZ 93, org. 514 o 140 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Revitalizace rybníků Pod Bedřiškou 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1400009000000 o 2 514 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Revitalizace rybníků Pod Bedřiškou 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 140 tis. Kč 

Městský obvod Lhotka (E.4.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 612 o 2 500 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Účelová komunikace - úřad - golfový areál 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1200004000000 o 2 500 tis. Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (E.6.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 8 058 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 592 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 2000004000000 o 4 951 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.15., E.7., E.9.)) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 503 o 2 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 603 o 8 800 tis. Kč 

                                   ÚZ 93, org. 503 o 2 400 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx o 2 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Modernizace učeben ZŠ 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 0310289000000 o 8 800 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Modernizace učeben ZŠ 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 0310289000000 o 2 400 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (C.16.) 

sníží kapitálové výdaje na akci Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0400056000000 o 5 800 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, O.-Hrabůvka 
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na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0400144000000 o 5 800 tis. Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (E.8.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 613 o 9 968 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1300001000000 o 9 968 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 41 
Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb, poř. č. 92/2018 
  
Usnesení číslo: 09750/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 08929/RM1418/124 
k usnesení č. 09370/RM1418/129 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat, prostřednictvím společnosti SATUM CZECH s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20,     

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 25373951, účastníky, uvedené v předloženém 

materiálu, kteří podali ve lhůtě žádost o účast a prokázali kvalifikační předpoklady, k podání 

nabídky k veřejné zakázce na poskytování pojistných služeb 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

informovat společnost SATUM CZECH s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, 

Moravská Ostrava, IČO: 25373951, o rozhodnutí rady města pro účely zabezpečení veškerých 

potřebných úkonů veřejné zakázky na poskytování pojistných služeb 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 29 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě zaměstnaneckých výhod v systému 
Benefit Plus 
  
Usnesení číslo: 09751/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o správě zaměstnaneckých výhod v systému Benefit Plus, 

se společností Benefit Management s.r.o. se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Lublaňská 689/40, 

IČO 27069770, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 80 
Kontrola plnění usnesení rady města za období březen až květen 2018 
  
Usnesení číslo: 09752/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 4 předloženého materiálu ponechává ve sledování 

  

 
RM_M 93 
Návrh na úpravu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 09753/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk IV Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinnosti 

od 18.7.2018 
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2) schvaluje 

  
doplněk IV Přílohy číslo 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu s účinnosti od 18.7.2018 

  

3) schvaluje 

  
doplněk III Přílohy číslo 4 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu s účinností od 18.7.2018 

  

 
RM_M 34 
Podklady pro zadávací řízení na výběr provozovatele 
vodohospodářského majetku v Průmyslové zóně Mošnov 
  
Usnesení číslo: 09754/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výši pachtovného pro první rok účinnosti nové provozní smlouvy na provozování 

vodohospodářského majetku v Průmyslové zóně Mošnov, a to ve výši 2.500.588,- Kč dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o podání žádosti na Městský úřad Kopřivnice o rozhodnutí uložení veřejné služby                       

dle ust. § 22 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu                       

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na provozování 

vodohospodářského majetku v Průmyslové zóně Mošnov od 1. 1. 2019 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistit veškeré úkony spojené s podáním žádosti na Městský úřad Kopřivnice dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.09.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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4) rozhodla 

  
umožnit novému provozovateli vodohospodářského majetku v Průmyslové zóně Mošnov 

vybírat úplatu za vypouštění srážkových vod do dešťové kanalizace od odběratelů                          

v Průmyslové zóně Mošnov 

  

5) rozhodla 

  
o podání žádosti na Městský úřad Kopřivnice o rozhodnutí dle ust. § 1 odst. 5 zákona 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že na dešťovou kanalizaci a retenční nádrž                             

v Průmyslové zóně Mošnov se bude vztahovat zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech                        

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, dle informací uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o podání žádosti na Městský úřad Kopřivnice o rozhodnutí uložení veřejné služby                        

dle ust. § 22 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu                    

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na provozování dešťové kanalizace 

a retenční nádrže v Průmyslové zóně Mošnov v případě, že Městský úřad Kopřivnice rozhodne 

dle ust. § 1 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že na dešťovou kanalizaci                     

a retenční nádrž v Průmyslové zóně Mošnov se bude vztahovat zákon č. 274/2001 Sb.,              

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistit veškeré úkony spojené s podáním žádosti na Městský úřad Kopřivnice dle bodů                     

5) a 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.09.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 101 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09755/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání  Magistrátu  města 

Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidaci 

  

2) jmenuje 

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

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

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_M 1 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 
  
Usnesení číslo: 09756/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

PSČ 225 99, IČO 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní 

služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

a) ve výši 500.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č.910769, 

umístěný na podatelně  v objektu Nové radnice 

b) ve výši 500.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910364, 

umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 
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RM_M 70 
Návrh na předání majetku statutárního města Ostravy k hospodaření 
Lidové konzervatoři a Muzické škole, Ostrava-Přívoz, příspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 09757/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti movitého majetku - motorového vozidla Škoda Octavia Ambiente 1,9 TDI, 

VIN:TMBCS61Z192044694, RZ 6T3 0002 

  

2) rozhodla 

  
o předání movitého majetku statutárního města Ostravy - motorového vozidla Škoda Octavia 

Ambiente 1,9 TDI, VIN:TMBCS61Z192044694, RZ: 6T3 0002,  do správy k hospodaření           

v souladu s § 27 ods.2, písmeno e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě Lidová konzervatoř            

a Muzická škola, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Wattova 430/5,              

Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00, IČO:00850021 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podepsání předávacího protokolu dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 71 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckého díla na období             
od 6.srpna 2018 do 14. prosince 2018 
  
Usnesení číslo: 09758/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce  uměleckého díla specifikovaného v důvodové zprávě 

předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8,                       

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 ((půjčitel), a Národní galerii v Praze, se sídlem Staroměstské 

náměstí 12,  110 15 Praha, IČO: 00023281(vypůjčitel),  na dobu určitou                                             
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od 6.srpna 2018 do 14. prosince 2018, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 72 
Zásady pro poskytování služebních motorových vozidel k služebním                
i soukromým účelům 
  
Usnesení číslo: 09759/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
Zásady pro poskytování služebních motorových vozidel k služebním                                                     

i soukromým účelům včetně dodatku č.1 schválené radou města č.7013/90 ze dne 17. 3. 2009 

  

2) schvaluje 

  
nové Zásady pro poskytování  služebních motorových vozidel k služebním i soukromým 

účelům dle přílohy č.1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 77 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09760/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením 34 ks lip o obvodech kmenů 115 cm, 125 cm, 169 cm, 108 cm, 131 cm, 102 cm,     

77 cm, 82 cm, 90 cm, 119 cm, 204 cm, 108 cm, 132 cm, 146 cm, 94 cm, 101 cm, 104 cm,            

93 cm, 115 cm, 100 cm, 160 cm, 129 cm, 114 cm, 121 cm, 146 cm, 85 cm, 112 cm, 116 cm, 

108 cm, 102 cm, 74 cm, 78 cm, 78 cm a 68 cm, rostoucích na pozemku parc.č. 1096/22 - 

ostatní plocha, silnice v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a 10 ks lip o obvodech kmenů 

118 cm, 96 cm, 123 cm, 81 cm, 126 cm, 64 cm, 115 m, 91 cm, 118 cm a 97 cm, rostoucích na 

pozemku parc.č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle 

Dendrologického posouzení Sokolské třídy včetně inventarizace zásahů na stávajících 

dřevinách 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení a podání žádosti o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany 
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přírody dle bodu 1) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.07.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádosti o povolení kácení dřevin dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.07.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 78 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 09761/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek                          

parc. č. 190/92 – ostatní plocha v k.ú.Vítkovice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

“Novostavba RD na poz.parc.č. 189/26,189/27,187/18 a 189/101 “ v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, pro žadatele stavby: XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX na základě plné moci investora stavby : XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek                        

parc.č. 4685/91 - ostatní plocha v k.ú.Pustkovec, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

“Novostavba administrativní budovy a haly pro výzkum na parc.č. 4685/61 v k.ú. Pustkovec”, 

obec Ostrava, pro žadatele stavby: XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX na základě plné moci 

investora stavby: Elektro MAR a.s., se sídlem Technologická 376/5,                                          

708 00 Ostrava - Pustkovec, IČO: 03915131, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek                        

parc.č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.Slezská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním             

a realizací stavby “Novostavba čistírny odpadních vod k rodinnému domu                                

na parc.č. 71/21, k.ú. Heřmanice”, obec Ostrava pro žadatele stavby: XXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX na základě 
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plné moci investora stavby: XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, dle přílohy 

č.3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se stavbami dle bodu 1a) ,1b) a 1c) tohoto usnesení         

a s tím spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.07.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů se stavbami dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.07.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 79 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09762/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 1 ks lípy o obvodu 139 cm rostoucí na pozemku parc.č. 917/3 - zahrada,                        

v k.ú.Slezská Ostrava, obec Ostrava a to v souvislosti s realizací stavby “Novostavba řadových 

domů na p.p.č.916 a 917/1 v k.ú. Slezská Ostrava” pro investora stavby Ostrava Development, 

s.r.o., IČO: 27623971, se sídlem Varšavská 951/114, 709 00 Ostrava - Hulváky, dle přílohy        

č.1 předloženého materiálu. 

b) s kácením 1 ks slivoň švestka o obvodu kmene 152 cm rostoucí na pozemku                           

parc.č. 3818/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.Stará Bělá, obec Ostrava                         

a to v souvislosti s realizací stavby “Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova” pro investora 

stavby: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle 

přílohy č.2 předloženého materiálu. 

c) s kácením 1 ks trnovník akát o obvodu dvojkmene 132 cm a 214 cm rostoucího na pozemku 
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parc.č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava          

a 1 ks javor o obvodu kmene 148 cm, 1 ks lípa o obvodu kmene 87 cm, 1 ks jasan o obvodu 

kmene 70 cm, 2 ks jírovec o obvodech kmenů 138 cm a 231 cm rostoucích na pozemku                

parc.č. 1104 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a to v souvislosti stavby “Rekonstrukce 

chodníku ul. Výstavní” pro investora stavby: Statutární město Ostrava, nám. Dr. E. Beneše 

555/6, 729 29 Moravská Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení  souhlasů s kácením dřevin dle bodu 1a) až 1c) tohoto usnesení pro žadatele 

uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.07.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů s kácením dřevin dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.07.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Pořízení odtahového vozidla“ poř. č. 104/2018 
  
Usnesení číslo: 09763/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 09254/RM1418/128 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a 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 nákladního motorového vozidla            

s hydraulickým jeřábem a odtahovou nástavbou s účastníkem zadávacího řízení: 

EverLift spol. s r.o. 

IČO: 166 26 117 

se sídlem: Hněvotín 444, 783 47 Hněvotín 
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za cenu nejvýše přípustnou 2.929.719,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 28 
Provedení stavebních úprav v areálu Moravskoslezského inovačního 
centra a.s. v souvislosti se změnou užívání prostor bývalého archívu 
budovy TANDEM v Ostravě Pustkovci 
  
Usnesení číslo: 09764/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Martin Krejčiřík, Padlých hrdinů 430/18a,               

736 01  Havířov,  IČO: 48818941 na provedení  stavebních úprav v areálu Moravskoslezského 

inovačního centra a.s. v souvislosti se změnou užívání prostor bývalého archívu budovy 

TANDEM v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 232 718,--  Kč bez 

DPH 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

 

- zvyšují kapitálové výdaje § 3639, pol. 6121, ORJ 136 o 282 000,- Kč 

- snižuje rozpočtová rezerva § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 282 000,- Kč 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.07.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 31 
Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na sdružené 
služby dodávky elektřiny pro statutární město Ostrava, městské 
obvody, Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní městské organizace              
v roce 2019 
  
Usnesení číslo: 09765/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
aby společnost Tender systems s.r.o. provedla jménem Statutárního města Ostravy úkony 

zadavatelské činnosti podle § 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn             

a doplňků, vztahujících se k veřejné zakázce na sdružené služby dodávky elektrické energie 

pro Statutární město Ostrava, městské obvody, Dopravní podnik Ostrava a ostatní městské 

organizace v roce 2019 , na základě podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle 

přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k nadlimitní “Veřejné zakázce na zajištění sdružených služeb dodávky 

elektrické energie pro statutární město Ostrava, městské obvody, DPO a ostatní městské 

organizace pro rok 2019”  dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  

  

3) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona                  

č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na sdružené služby dodávky 

elektrické energie pro Statutární město Ostrava, městské obvody, Dopravní podnik Ostrava                 

a ostatní městské organizace v roce 2019 

  

 
RM_VZ 32 
Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na sdružené 
služby dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava, městské 
obvody, Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní městské organizace              
v roce 2019 
  
Usnesení číslo: 09766/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
84 

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

  
aby společnost Tender systems s.r.o. provedla jménem statutárního města Ostravy úkony 

zadavatelské činnosti podle § 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn              

a doplňků, vztahujících se k veřejné zakázce na sdružené služby dodávky zemního plynu pro 

Statutární město Ostrava, městské obvody, Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní městské 

organizace v roce 2019 , na základě podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle 

přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k nadlimitní “Veřejné zakázce na zajištění sdružených služeb dodávky 

zemního plynu pro statutární město Ostrava, městské obvody, DPO a ostatní městské 

organizace pro rok 2019”  dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

   

  

3) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona                        

č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na sdružené služby dodávky 

zemního plynu pro statutární město Ostrava, městské obvody, Dopravní podnik Ostrava                   

a ostatní městské organizace v roce 2019 

  

 
RM_ORG 1 
Návrh na schválení mimořádné schůze rady města dne 30.07.2018               
od 09:30 hodin 
  
Usnesení číslo: 09767/RM1418/132 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termín mimořádné schůze rady města dne 30.07.2018 v 09:30 hodin 

  

 
 

 


