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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 12.12.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

07989/RM1418/112 RM_M 45 Zahájení přípravy projektu a podání žádosti      o 

dotaci na projekt „Kulturní akce v městském 

obvodě Stará Bělá, konané v roce 2018, v rámci 

oslav 100. výročí ukončení I. světové války       a 

vzniku Československé republiky“ 

50 

07990/RM1418/112 RM_M 46 Příprava projektu „Společná CZ-PL organizace 

kulturních aktivit dvou největších měst 

Euroregionu Silesia“ v rámci Programu Interreg 

V-A Česká republika - Polsko 

50 

07991/RM1418/112 RM_M 0 Schválení programu 112. schůze rady města 

konané dne 12.12.2017 

35 

07992/RM1418/112 RM_M 12 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny 

Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, 

příspěvkové organizace, do SRN (Drážďany, 

Hamburk) ve dnech 17.-21.11.2017 

42 

07993/RM1418/112 RM_M 52 Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádostí    

o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního 

operačního programu pro projekty Infrastruktura 

ZŠ II. 

50 

07994/RM1418/112 RM_MZP 4 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

90 

07995/RM1418/112 RM_M 53 Přehled o vysloveném souhlasu nebo nesouhlasu   

s umístěním sídel společností 

08 

07996/RM1418/112 RM_M 44 Návrh na prodej přebytečného majetku 

statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava 

25 

07997/RM1418/112 RM_M 10 Návrh na uzavření dohody o plné moci            s       

Mgr. Janou Wranikovou, advokátkou 

28 

07998/RM1418/112 RM_M 42 Návrh na jmenování člena správní rady obecně 

prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 

28 

07999/RM1418/112 RM_M 43 Přehled písemností adresovaných radě města       a 

zastupitelstvu města za období od 07.09.2017    do 

30.11.2017 

28 

08000/RM1418/112 RM_M 56 Uplatnění práv osoby zúčastněné na řízení 28 

08001/RM1418/112 RM_M 58 Uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě       o 

poskytování právní pomoci s Advokátní kanceláří 

Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. 

28 

08002/RM1418/112 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Právní poradenství a výkon 

funkce pověřence - GDPR”, poř. č. 267/2017 

01 

08003/RM1418/112 RM_M 17 Návrh na partnerství a spolupráci města Ostravy 

při organizování mezinárodní konference TBEX    

v Ostravě ve dnech 26. - 29.07.2018 

38 

08004/RM1418/112 RM_M 15 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru    do 41 
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vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 

Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 

organizace, IČO 70631824 

08005/RM1418/112 RM_M 37 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů     

do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 

a právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, 

IČO 00635162 

40 

08006/RM1418/112 RM_M 14 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 

právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

08007/RM1418/112 RM_M 1 Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 

investičního a účelového neinvestičního příspěvku 

poskytnutého Domovu Magnolie, příspěvková 

organizace 

41 

08008/RM1418/112 RM_MZP 1 Návrh na stanovení platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Ostrava 

v oblasti zdravotnictví z důvodu legislativních 

změn 

86 

08009/RM1418/112 RM_M 16 Návrh na realizaci výběrového řízení            pro 

poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města 

Ostravy za účelem zabezpečení prevence 

kriminality na rok 2018 

86 

08010/RM1418/112 RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů    do 

vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

42 

08011/RM1418/112 RM_M 13 Schválení vystavení objednávky pro zajištění 

reklamních předmětů k propagaci Zimního 

olympijského festivalu v Ostravě 2018 

91 

08012/RM1418/112 RM_M 41 Schválení dokumentu MAP ORP Ostrava          a 

doplnění členů Řídicího výboru Místního akčního 

plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava (ŘV MAP 

ORP Ostrava) 

91 

08013/RM1418/112 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Ostrava fandí kontinentům”, 

poř. č. 265/2017 

87 

08014/RM1418/112 RM_M 18 Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti          k 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08015/RM1418/112 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

2x VN 22 kV včetně předávací stanice            k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě    

o zřízení věcného břemene, pro Českomoravská 

energetika s.r.o. 

08 

08016/RM1418/112 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním staveb vedení 

veřejného osvětlení, telekomunikačního a elektro 

vedení v ochranném pásmu dešťové a splaškové 

kanalizace ve vlastnictví statutárního města 

08 
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Ostrava a souhlas se zrušením části dešťové 

kanalizace v k.ú. Mošnov, obec Mošnov,       pro 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

08017/RM1418/112 RM_M 21 Návrh na přijetí budoucího daru světelně 

signalizačního zařízení v k. ú. Přívoz a Petřkovice 

u Ostravy, obec Ostrava, uzavření smlouvy       o 

budoucí smlouvě darovací s Euro Mall City, s.r.o. 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě      o 

zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene s vlastníkem pozemku 

Moravskoslezským krajem 

08 

08018/RM1418/112 RM_M 22 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

08019/RM1418/112 RM_M 23 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti         a 

likvidaci loga, bývalé (VTPO) 

08 

08020/RM1418/112 RM_M 24 Dodatek č. 24 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci 

majetku 

08 

08021/RM1418/112 RM_M 25 Odpisový plán na rok 2018 08 

08022/RM1418/112 RM_M 33 Návrh na souhlas s umístěním přípojek           do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh          na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a nájemní smlouvy 

08 

08023/RM1418/112 RM_M 34 Návrh na uzavření nájemních smluv a dohod      o 

úhradě za bezesmluvní užívání nemovitých věcí - 

pozemků pod rekreačními chatami v k. ú. 

Bobrovníky, obec Hlučín 

08 

08024/RM1418/112 RM_M 36 Návrh na souhlas s umístěním zpevněných ploch 

do části pozemku v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě    

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy s fyzickou osobou 

08 

08025/RM1418/112 RM_M 50 Návrh dohody o skončení nájmu služebního bytu 

č. 3 a návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt 

č.7 v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, 

Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

08026/RM1418/112 RM_M 51 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt      č. 1 

a byt č. 2 v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, 

Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

08027/RM1418/112 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Nákup vodoměrů II.”,       poř. 

č. 252/2017 

08 

08028/RM1418/112 RM_M 59 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 08 

08029/RM1418/112 RM_M 60 Návrh na podání výzvy k vydání bezdůvodného 

obohacení 

08 

08030/RM1418/112 RM_M 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní na výkon technického dozoru 

05 
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stavebníka a koordinátora BOZP v rámci stavby 

„SPZ Mošnov - retenční nádrž” 

08031/RM1418/112 RM_M 9 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku z evidence investičního odboru 

05 

08032/RM1418/112 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění funkce 

technického dozoru stavebníka pro stavbu 

“Rekonstrukce VO oblast Lužická - Lumírova” 

05 

08033/RM1418/112 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění výkonu 

inženýrské činnosti a funkce technického dozoru 

stavebníka pro stavbu “Rekonstrukce VO oblast 

Bedřicha Nikodéma” 

05 

08034/RM1418/112 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Prodloužení kanalizace v ulici 

K Lávce do sběrače A (PD+AD+IČ)”          poř. č. 

241/2017 

05 

08035/RM1418/112 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce odstředivky      na 

ÚČOV”, poř. č. 218/2017 

05 

08036/RM1418/112 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu             ul. 

Kollárova”, poř. č. 242/2017 

05 

08037/RM1418/112 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Kanalizace Polanka n. O.,      4. 

etapa, část I a rekonstrukce vodovodu         ul. 

Konečná (PD+AD+BOZP)”, poř. č. 263/2017 

05 

08038/RM1418/112 RM_VZ 13 Vodovod v ul. Vrublova - PD, IČ a AD 05 

08039/RM1418/112 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Revitalizace lesoparku Benátky 

a Hulváckého kopce (DÚR+IČ)_IV.”,         poř. č. 

261/2017 

05 

08040/RM1418/112 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy 

bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava” 

05 

08041/RM1418/112 RM_M 7 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

08042/RM1418/112 RM_M 26 Uzavření smlouvy o postoupení smluv o výpůjčce 

na monitorovací vrty vybudované v rámci 

projektu “Analýza rizik vodního zdroje Stará 

Bělá” 

80 

08043/RM1418/112 RM_M 27 Žádost městského obvodu Polanka o prodloužení 

termínu realizace projektu “IZOLAČNÍ ZELEŇ - 

Polanka nad Odrou” 

80 

08044/RM1418/112 RM_M 28 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku    z 

Fondu životního prostředí města Ostravy MŠ 

Slezská Ostrava, Zámostní 31, p. o. na úpravu 

části školní zahrady MŠ Keramická 8 

80 

08045/RM1418/112 RM_M 29 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti ArcelorMittal 

a.s. 

80 

08046/RM1418/112 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Oponentní posouzení dílčích 

zpráv a závěrečné zprávy projektu - Ověření 

aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, 

80 
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a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik”, 

poř.č. 2/2017/OŽP 

08047/RM1418/112 RM_M 4 Návrh dodatku č. 30 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací 

0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. 

83 

08048/RM1418/112 RM_M 31 Smlouva na pronájem optických vláken se spol. 

OVANET a.s. 

83 

08049/RM1418/112 RM_M 32 Smlouva na poskytování služeb (servis 

metropolitní sítě) se spol. OVANET a.s. 

83 

08050/RM1418/112 RM_M 39 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

08051/RM1418/112 RM_M 40 Záměr nákupu dluhopisů PPF Financial Holdings 

B.V. 

07 

08052/RM1418/112 RM_M 38 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvám          o 

závazku veřejné služby k zajištění dopravní 

obslužnosti na území Integrovaného dopravního 

systému Moravskoslezského kraje ODIS          a k 

zajištění dopravní obslužnosti na území 

statutárního města Ostravy 

09 

08053/RM1418/112 RM_M 57 Svěření pravomoci k uplatnění práv ze záruky    ze 

Smlouvy o dílo “Revitalizace přednádražního 

prostoru Svinov, II. etapa” 

28 

08054/RM1418/112 RM_M 2 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích       v 

katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

08055/RM1418/112 RM_M 35 Změna ceny pro vodné a stočné v průmyslové 

zóně Mošnov pro rok 2018 

84 

08056/RM1418/112 RM_M 47 Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny na hladině VN pro rok 2018 

84 

08057/RM1418/112 RM_M 48 Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky 

zemního plynu pro rok 2018 

84 

08058/RM1418/112 RM_M 49 Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny na hladině nízkého napětí pro rok 2018 

84 

08059/RM1418/112 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Údržba objektů na řece a úklid 

odpadků”, poř. č. 259/2017 

84 

08060/RM1418/112 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Plynová, tlaková a tepelná 

zařízení v objektech SMO 2018” poř. č. 258/2017 

84 

08061/RM1418/112 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Ostraha Útulku pro psy 2018”, 

poř. č. 260/2017 

84 

08062/RM1418/112 RM_MZP 3 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 

dopravně správních činností a odboru ochrany 

životního prostředí Magistrátu města Ostravy 

36 

08063/RM1418/112 RM_M 8 Souhlas s napojením nově vybudované kanalizace 

v rámci stavby „Odkanalizování obce Mošnov”   

do kanalizace SMO v Průmyslové zóně Mošnov 

84 

08064/RM1418/112 RM_M 6 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem   

v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

08065/RM1418/112 RM_M 30 Návrh prodat část pozemku v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (ul. K Trojhalí), uzavřít 

08 
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smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a nájemní smlouvu se společností Husuli s. r. o. 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Ošetřování trávníku fotbalového 

hřiště (Městský stadion)”, poř. č. 253/2017 

84 

  RM_M 54 Návrh koupit transformátor 400 kVA v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

08 

  RM_M 11 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

  RM_M 55 Souhlas s likvidací nerealizovaných, 

nevyhovujících a dosud evidovaných projektů 

výstavby nebo rekonstrukcí a činností s nimi 

spojených. 

05 

  RM_MZP 2 Přijetí vzdání se funkce a návrh na jmenování    do 

funkce ředitele právnické osoby Komorní scéna 

Aréna, příspěvková organizace 

87 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava bodu 1) usn. č. 

07889/RM1418/110 ze dne 28.11.2017 

83 

 RM_M 2 Tisková oprava k usnesení rady města č. 

07747/RM1418/109 ze dne 14. 11. 2017 

08 
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RM_M 45 
Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt 
„Kulturní akce v městském obvodě Stará Bělá, konané v roce 2018,     v 
rámci oslav 100. výročí ukončení I. světové války a vzniku 
Československé republiky“ 
  
Usnesení číslo: 07989/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci na projekt „Kulturní akce v městském 

obvodě Stará Bělá, konané v roce 2018, v rámci oslav 100. výročí ukončení I. světové války    

a vzniku Československé republiky“,  z dotačního programu „Program podpory aktivit         v 

oblasti kultury na rok 2018 (PPA 2018)” vyhlášeného Moravskoslezským krajem,           IČ: 

70890692, se sídlem 28. října 117, Ostrava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

 

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

jejich příloha pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami pro poskytnutí 

dotace v rámci podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018,        v 

případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 

uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 18.12.2017 

 starosta městského obvodu Stará Bělá 

  
3) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu  uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 21.12.2018 

 starosta městského obvodu Stará Bělá 

  
 

RM_M 46 
Příprava projektu „Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou 
největších měst Euroregionu Silesia“ v rámci Programu Interreg V-A 
Česká republika - Polsko 
  

(zn.předkl.) 
50 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 9/79  
  

Usnesení číslo: 07990/RM1418/112 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších 

měst Euroregionu Silesia“ ke spolufinancování v rámci Programu Interreg V-A Česká 

republika - Polsko 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 07.03.2018 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 0 
Schválení programu 112. schůze rady města konané dne 12.12.2017 
  
Usnesení číslo: 07991/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 112. schůze rady města konané dne 12.12.2017 

  

 
RM_M 12 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky 
Ostravského muzea, příspěvkové organizace, do SRN (Drážďany, 
Hamburk) ve dnech 17.-21.11.2017 
  
Usnesení číslo: 07992/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 07661/RM1418/108 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty  RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, 
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příspěvkové organizace,  do SRN (Drážďany, Hamburk)  ve dnech 17.-21.11.2017 

  

 
RM_M 52 
Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádostí o poskytnutí dotací    z 
Integrovaného regionálního operačního programu pro projekty 
Infrastruktura ZŠ II. 
  
Usnesení číslo: 07993/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04501/RM1418/66 
k usnesení č. 05645/RM1418/82 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou a podáním žádostí o dotaci pro projekty Infrastruktura ZŠ II. v rámci výzvy 

zprostředkujícího subjektu ITI Ostravsko, specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení dle důvodové zprávy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu  

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektů a předložením žádostí o dotace a 

všech jejich příloh          pro projekty Infrastruktura ZŠ II. dle bodu 1) tohoto usnesení v 

souladu s podmínkami výzvy zprostředkujícího subjektu ITI Ostravsko, specifického cíle 2.4 

Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělávání a celoživotní učení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2018 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektů dle bodu 1) financování projektů v celkové výši  26 451,2 tis. Kč 

na zajištění předfinancování projektů ve výši 10 305,9 tis. Kč v roce 2019, přičemž částka 

obsahuje spolufinancování ve výši 722,9 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektů uvedených v bodě 1) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.01.2019 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_MZP 4 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07994/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vzdáním se práva na včasné a řádné svolání valné hromady obchodní společnosti 

Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 

702 00, IČ 64613895 podle § 184 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech    

a družstvech (zákon o obchodních korporacích) na valné hromadě společnosti konané        dne 

12.12.2017 

  

2) ukládá 

  
delegovanému zástupci na valnou hromadu obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.,    se 

sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895:  

A) aby učinil prohlášení na valné hromadě společnosti dne 12.12.2017 ve věci vzdání se práva 

na včasné a řádné svolání valné hromady společnosti 

B) hlasovat PRO v bodech programu č.: 

2)  Změny ceníku Tarifu integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS 

pro rok  2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3)  Kritéria financování veřejné linkové dopravy v roce 2018 dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

4)  Odměňování jednatelů společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: JUDr. Lukáš Semerák, T: 12.12.2017 

 člen rady města 
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RM_M 53 
Přehled o vysloveném souhlasu nebo nesouhlasu s umístěním sídel 
společností 
  
Usnesení číslo: 07995/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o přehledu vyslovených souhlasů vlastníka s umístěním sídel společností             v 

budovách, které jsou poskytnuty do užívání společnosti Moravskoslezské inovační centrum 

Ostrava, a.s., IČO: 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava     

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy      v 
užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07996/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodeji těchto použitých osobních automobilů jakožto přebytečných movitých věcí 

společnosti Profinova expres a.s., Bohumínská 186/125, Muglinov, 712 00 Ostrava,       IČ:  

294 55 821: 

a) Škoda Octavia Combi  1,6i (CNG), VIN: TMBJX41U3A8836140, RZ 6T5 3705, rok 

výroby 2009, obvyklá cena 46 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.1054 ze dne 21.02.2017, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou. 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

-s přihlédnutím na stav vozidla, jeho opotřebení, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo 

neprodejné za cenu obvyklou, proto byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou sjednané 

kupní ceny 8 000 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné; 

b) Škoda Octavia Combi  1,6i (CNG), VIN: TMBJX41U1A8862526, RZ 7T2 0801, rok 

výroby 2010, obvyklá cena 49 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.1055 ze dne 21.02.2017, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou.  
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Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, jeho opotřebení, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo 

neprodejné za cenu obvyklou, proto byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou sjednané 

kupní ceny 8 000 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné; 

c) Škoda Octavia Combi  1,6i (CNG), VIN: TMBJX41U7A8862532, RZ 8T7 6698, rok výroby 

2010, obvyklá cena 49 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.1056 ze dne 22.02.2017, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou. 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, jeho opotřebení, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo 

neprodejné za cenu obvyklou, proto byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou  sjednané 

kupní ceny 8 000 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné; 

d) Škoda Octavia Combi  1,6i (CNG), VIN: TMBJX41U7A8862496, RZ 7T2 0805, rok 

výroby 2010, obvyklá cena 46 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.1057 ze dne 22.02.2017, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou. 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, jeho opotřebení, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo 

neprodejné za cenu obvyklou, proto byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou sjednané 

kupní ceny 8 000 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné; 

e) Hyundai HI 2,5 CRDi , VIN: KMFWBX7KACU499117, RZ 8T3 7815, rok výroby 2012, 

obvyklá cena 118 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.1064 ze dne 27.02.2017, zhotoveného 

znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou. 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla (vozidlo nepojízdné, závada na motoru ) cenu a možnosti 

dodání náhradních dílů na typ vozidla, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo za cenu 

obvyklou neprodejné, proto  byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou sjednané kupní ceny     26 

500,00 Kč vč.DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné; 

f) Hyundai ix 20 1,6i    (CNG) , VIN: TMAPT81DADJ101136, RZ 8T3 7814, rok výroby 

2012, obvyklá cena 75 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.1063 ze dne 26.02.2017, 
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zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou. 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, cenu a možnosti dodání náhradních dílů na typ vozidla, stáří   

a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo za cenu obvyklou neprodejné, proto  byla vybrána firma 

s nejvyšší nabídkou sjednané kupní ceny  10 000,00 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo 

neprodejné; 

g) Hyundai ix 20 1,6i    (CNG), VIN: TMAPT81DADJ101183, RZ 8T3 7813, rok výroby 

2012, obvyklá cena 53 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.1062 ze dne 26.02.2017, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou. 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, cenu a možnosti dodání náhradních dílů na typ vozidla, stáří   

a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo za cenu obvyklou neprodejné, proto  byla vybrána firma 

s nejvyšší nabídkou  sjednané kupní ceny 10 000,00 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo 

neprodejné; 

h) Hyundai ix 20 1,6i    (CNG) , VIN: TMAPT81DADJ101171, RZ 8T3 7812, rok výroby 

2012, obvyklá cena 51 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.1061 ze dne 25.02.2017, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou. 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, cenu a možnosti dodání náhradních dílů na typ vozidla, stáří   

a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo za cenu obvyklou neprodejné, proto  byla vybrána firma 

s nejvyšší nabídkou  sjednané kupní ceny 10 000,00 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo 

neprodejné; 

i) Hyundai ix 20 1,6i    (CNG) , VIN: TMAPT81DADJ101179, RZ 8T3 7811, rok výroby 

2012, obvyklá cena 52 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 1060 ze dne 24.02.2017, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou. 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, cenu a možnosti dodání náhradních dílů na typ vozidla, stáří   

a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo za cenu obvyklou neprodejné, proto  byla vybrána firma 
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s nejvyšší nabídkou  sjednané kupní ceny 10 000,00 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo 

neprodejné; 

j) Hyundai ix 20 1,6i    (CNG) , VIN: TMAPT81DACJ088300, RZ 8T2 2602, rok výroby 

2012, obvyklá cena 70 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.1059 ze dne 23.02.2017, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou. 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, cenu a možnosti dodání náhradních dílů na typ vozidla, stáří   

a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo za cenu obvyklou neprodejné, proto byla vybrána firma 

s nejvyšší nabídkou sjednané kupní ceny 10 000,00 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo 

neprodejné; 

k) Hyundai ix 20 1,6i    (CNG) , VIN: TMAPT81DACJ084734, RZ 8T2 2601, rok výroby 

2012, obvyklá cena 60 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.1058 ze dne 23.02.2017, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Liborem Palou. 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla,  cenu a možnosti dodání náhradních dílů na typ vozidla, stáří a 

počet ujetých kilometrů bylo vozidlo za cenu obvyklou neprodejné, proto  byla vybrána firma s 

nejvyšší nabídkou sjednané kupní ceny 10 000,00 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo 

neprodejné, 

a za tím účelem na straně statutárního města Ostravy o uzavření kupní smlouvy dle přílohy   č. 

2  předloženého materiálu s výše zmíněnou společností jako s kupujícím. 

  

 
RM_M 10 
Návrh na uzavření dohody o plné moci s Mgr. Janou Wranikovou, 
advokátkou 
  
Usnesení číslo: 07997/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci s Mgr. Janou Wranikovou, advokátkou Advokátní kanceláře 

Pyšný, Srba & Partneři, v.o.s., se sídlem Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

IČO: 64615065, k zastupování statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu, a to v dovolacím řízení u Nejvyššího soudu ČR proti rozsudku Krajského soudu    v 

Ostravě ze dne 25.5.2017, č. j. 57 Co 622/2016-85 a rozsudku Okresního soudu v Ostravě   ze 

dne 19.9.2016, č.j. 16 C 335/2015-63, kdy dovolatelem je žalovaná společnost CASPER 

UNION s.r.o., IČO: 248 30 801, se sídlem Olivova 948/6, Praha 1 

  

 
RM_M 42 
Návrh na jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti 
Janáčkův máj, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 07998/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
do funkce člena správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s., se sídlem   28. 

října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26807882, 

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XX XX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

 
RM_M 43 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města   
za období od 07.09.2017 do 30.11.2017 
  
Usnesení číslo: 07999/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 

od 07.09.2017 do  30.11.2017 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.02.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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3) projednala 

  
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených    do 

30.11.2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu 

vyřízení písemností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 15.02.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 56 
Uplatnění práv osoby zúčastněné na řízení 
  
Usnesení číslo: 08000/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
ze strany statutárního města Ostravy s uplatněním práv osoby zúčastněné na řízení v řízení 

vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8Af 48/2014 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 20.12.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru legislativního a právního  

radu města informoval o předmětu řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod          sp. 

zn. 8Af 48/2014 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 20.02.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 58 
Uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování právní 
pomoci s Advokátní kanceláří Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. 
  
Usnesení číslo: 08001/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování právní pomoci                   ev. č. 

0089/2014/LPO ze dne 24.01.2014, ve znění Dodatku                                  č. 1 ev. č. 

0089/D1/2015/LPO     ze dne 07.12.2015, mezi statutárním městem Ostrava        a společností 

Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., IČO: 646 15 065, se sídlem Občanská 

1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Právní poradenství a výkon funkce pověřence - 
GDPR”, poř. č. 267/2017 
  
Usnesení číslo: 08002/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

právního poradenství včetně analýzy legality zpracování a přijatých opatření a doporučení 

nápravných opatření a výkon funkce pověřence pro organizace statutárního města Ostravy,    to 

vše v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů   

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dle přílohy         č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář 

se sídlem: Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 27112331 

za cenu nejvýše přípustnou 1.650.000,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 17 
Návrh na partnerství a spolupráci města Ostravy při organizování 
mezinárodní konference TBEX v Ostravě ve dnech 26. - 29.07.2018 
  
Usnesení číslo: 08003/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Memoranda o spolupráci při pořádání konference TBEX mezi statutárním městem 

Ostrava 

 

a 

 

Moravskoslezským krajem 

se sídlem 28.října 117,  Ostrava, PSČ 702 18, IČ 70890692 

 

a 

 

Českou centrálou cestovního ruchu 

se sídlem Vinohradská 46,  Praha 2, PSČ 120 41, IČ 49277600 

 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s dopisem adresovaným organizaci TBEX LLC ve věci konání mezinárodní bloggerské 

konference  v Ostravě ve dnech 26. - 29.07.2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824 
  
Usnesení číslo: 08004/RM1418/112 

(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 Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,     IČO 

70631824 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 22.12.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 37 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,             IČO 
70631956 a právnické osoby Městská nemocnice Ostrava,        IČO 
00635162 
  
Usnesení číslo: 08005/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
40 

  
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 

darů do vlastnictví právnické osoby : 

Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - 

Zábřeh, IČO 70631956 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, Ostrava-

Moravská Ostrava, IČO 00635162 

dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlasy zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu          1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 22.12.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 14 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 08006/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytných pohledávek právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava 

v celkové výši 68 762,- Kč 

  

 
RM_M 1 
Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování investičního            a 
účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Domovu Magnolie, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 08007/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 04962/RM1418/72 
k usnesení č. 06422/RM1418/94 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně podmínek čerpání a vyúčtování investičního a účelového neinvestičního příspěvku 

poskytnutého Domovu Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace,                IČO 

70631859, se sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava v oblasti zdravotnictví z důvodu 
legislativních změn 
  
Usnesení číslo: 08008/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
86 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti 

zdravotnictví s účinností od 1. 1. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na realizaci výběrového řízení pro poskytnutí transferů            z 
rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence 
kriminality na rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08009/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
návrh “Všeobecných podmínek výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu 

statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2018”         dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města 

Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2018 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

informovat starosty městských obvodů, ředitele příspěvkových organizací města a ředitele 

Městské policie Ostrava o rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení a schválení dle bodu         1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.12.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 5 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Střediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 
  
Usnesení číslo: 08010/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
42 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

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

darů do vlastnictví právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské 

Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, dle důvodové zprávy a přílohy                č. 1 - 

3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 22.12.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 13 
Schválení vystavení objednávky pro zajištění reklamních předmětů     k 
propagaci Zimního olympijského festivalu v Ostravě 2018 
  
Usnesení číslo: 08011/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky k zajištění reklamních předmětů k propagaci Zimního olympijského 

festivalu v Ostravě 2018 na ALPINE PRO, a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, 

IČO 49970321, za cenu 163.530,29 Kč vč. DPH 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru školství a sportu 

podpisem objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 12.12.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 41 
Schválení dokumentu MAP ORP Ostrava a doplnění členů Řídicího 
výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava      (ŘV 
MAP ORP Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 08012/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s dokumentem MAP ORP Ostrava vč. jeho příloh (Místní  akční plán rozvoje vzdělávání ORP 

Ostrava) dle přílohy č. 1 - 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o schválení dokumentu MAP ORP Ostrava vč. jeho příloh (Místní  akční plán 

rozvoje vzdělávání ORP Ostrava) dle přílohy č. 1 - 4 předloženého materiálu 

  

3) odvolává 

  
z ŘV MAP 

- Mgr. Martina Navrátila, Ph.D.,  Agentura pro sociální začleňování 

  

4) jmenuje 

  
do ŘV MAP 

- Mgr. Stanislava Dlouhého, Agentura pro sociální začleňování, členem ŘV MAP (nahrazuje 

Mgr. Martina Navrátila, Ph.D.) 

- Ing. Jiřího Arletha, VŠB - TU Ostrava, členem ŘV MAP (nový člen ŘV) 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Ostrava fandí kontinentům”, poř. č. 265/2017 
  

(zn.předkl.) 
87 
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Usnesení číslo: 08013/RM1418/112 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují neinvestiční transfery na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 750 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 140 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 610 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

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

projektu „Ostrava fandí kontinentům“ v základních školách zřízených statutárním městem 

Ostrava v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Kontinentální pohár IAAF 2018 s.r.o. 

Sídlo: Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6        

IČO: 04618874 

za cenu nevýše přípustnou 1.619.685,24 Kč bez DPH 

  

3) schvaluje 

  
zálohovou platbu ve výši 862.500,- Kč vč. DPH 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 18 
Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08014/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit ve prospěch nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí - 

vodovodního řadu DN 200 

 

k pozemku 

 

parc. č. 3606/7 - ostatní plocha, silnice 

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

 

právo odpovídající služebnosti, jejímž obsahem je povinnost vlastníka pozemku trpět zřízení, 

provozování a údržbu vodovodního řadu DN 200, 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 2x VN 22 kV včetně 
předávací stanice k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, pro Českomoravská energetika s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08015/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV včetně předávací stanice           na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 802/1 - orná půda, 

p. p. č. 813/53 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1259/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro:  

  

Českomoravská energetika s.r.o. 

se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO  035 31 384 

v rámci stavby “Předávací stanice PS a přípojky VN pro MAM - Mošnov” 
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2) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV včetně předávací stanice k částem 

pozemků: 

p. p. č. 802/1 - orná půda, 

p. p. č. 813/53 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1259/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s budoucím oprávněným: 

Českomoravská energetika s.r.o. 

se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO  035 31 384 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky souhlasu Správce programu,             tj. 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním staveb vedení veřejného osvětlení, 
telekomunikačního a elektro vedení v ochranném pásmu dešťové      a 
splaškové kanalizace ve vlastnictví statutárního města Ostrava        a 
souhlas se zrušením části dešťové kanalizace v k.ú. Mošnov, obec 
Mošnov, pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
  
Usnesení číslo: 08016/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním staveb vedení veřejného osvětlení, telekomunikačního a elektro vedení v 

ochranném pásmu dešťové a splaškové kanalizace ve vlastnictví statutárního města Ostravy a 

uvedené inženýrské sítě   budou umístěny v částech pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov dle 

přílohy č. 1A předloženého materiálu, a to: 

- p. p. č. 813/45 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 1176/1 - ostatní plocha, silnice, 

- p. p. č. 1176/3 - ostatní plocha, silnice, 

- p. p. č. 813/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 822/73 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 813/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 822/82 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 822/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a se zrušením části dešťové kanalizace DN 300 ve vlastnictví statutárního města Ostravy délky 
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83 m, uložené v  částech pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov dle přílohy č. 1B 

předloženého materiálu, a to: 

- p. p. č. 822/57 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 822/56 - ostatní plocha, jiná plocha,  

za podmínek správce vodohospodářského majetku společnosti Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28.října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava, IČO: 

45193665, uvedených ve stanovisku pro stavební povolení stavby dle přílohy                 č. 3 

předloženého materiálu 

pro žadatele -  investora: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, 

Správa Ostrava, se sídlem Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, 

IČO: 65993390 

v rámci stavby “I/58 Mošnov - obchvat” 

  

 
RM_M 21 
Návrh na přijetí budoucího daru světelně signalizačního zařízení       v k. 
ú. Přívoz a Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, uzavření smlouvy   o 
budoucí smlouvě darovací s Euro Mall City, s.r.o. a uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku Moravskoslezským 
krajem 
  
Usnesení číslo: 08017/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí budoucího daru umístěného na pozemcích v k. ú. Přívoz a k. ú. Petřkovice u Ostravy, 

obec Ostrava dle návrhu smlouvy o budoucí smlouvě darovací, která je přílohou             č. 4 

předloženého materiálu, a to: 

• koordinačního kabelu Hlučínská - úsek Slovenská - Outlet Arena Moravia realizovaného 

jako stavební objekt SO 911, 

• světelně signalizačního zařízení křižovatky č. 1082 Hlučínská - areál Outlet Areny 

Moravia  realizovaný jako stavební objekt SO 912, 

• koordinačního kabelu Hlučínská - úsek Outlet Arena Moravia - Stará Hlučínská 

realizovaný jako stavební objekt SO 913, 
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• světelně signalizačního zařízení křižovatky č. 1086 Hlučínská - Stará Hlučínská 

realizovaný jako stavební objekt SO 914, 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

s budoucím dárcem 

Euro Mall City s.r.o. 

se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 

IČO: 278 64 600 

Stavební objekty budou vybudovány v rámci stavby “Outletové centrum ”OUTLET ARENA 

MORAVIA”. 

  

2) souhlasí 

  
s provedením úpravy světelně signalizačního zařízení křižovatky č. 1088 Hlučínská - 

Slovenská ve vlastnictví statutárního města Ostravy, která bude realizována v rámci stavby 

“Outletové centrum “OUTLET ARENA MORAVIA”, stavební objekt SO 915 Úprava SSZ 

křižovatky č. 1088 Hlučínská - Slovenská, jejímž investorem je: 

Euro Mall City s.r.o. 

se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 

IČO: 278 64 600 

za souhlasného stanoviska a dodržení podmínek stanovených provozovatelem společností 

Ostravské komunikace, a. s., který po dokončení úprav převezme světelně signalizační zařízení 

křižovatky č. 1088 Hlučínská - Slovenská zpět do provozování. Tato úprava je vyvolána 

realizací výše uvedené stavby. 

  

3) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít budoucí smlouvu o zřízení služebnosti 

kabelového vedení světelného signalizačního zařízení k pozemkům: 

- p. p. č. 907/1 ostatní plocha, silnice 

- p. p. č. 907/16 ostatní plocha, silnice 

- p. p. č. 907/35 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1179/21 ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú.  Přívoz, obec Ostrava, 

s vlastníkem pozemků: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 



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 30/79  
  

IČO 659 93 390 

 

a s investorem: 

Euro Mall City s.r.o. 

se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 

IČO 278 64 600 

 

dle přílohy č. 5  předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného 

břemene kabelového vedení světelného signalizačního zařízení k pozemku p. p. č. 971/1 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

s vlastníkem pozemku: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 708 90 692 

a s investorem: 

Euro Mall City s.r.o. 

se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 

IČO 278 64 600 

dle přílohy č. 6  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku     ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08018/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně 1 ks kabelové skříně                k 

části pozemku: 

 

parc. č. 3265/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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v k. ú. Radvanice, 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 

  

 
RM_M 23 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci loga, bývalé 
(VTPO) 
  
Usnesení číslo: 08019/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti a likvidaci movité věci - loga s nápisem “Vědeckotechnologický park 

Ostrava” v  pořizovací ceně  240 008,- Kč,  vedené pod inventárním číslem 

76722, demontované z budovy čp. 372, která je součástí pozemku parc. č. 4685/11            v k. 

ú. Pustkovec, obec Ostrava 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

předseda: Bc. Petr Mlýnek, za odbor hospodářské správy 

členové:   Stanislav Tomeček, za odbor hospodářské správy 

                Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

  

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedené likvidaci 

  

 Vyřizuje: Bc. Petr Mlýnek, T: 31.12.2017 

 odborný pracovník technické správy majetku 
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RM_M 24 
Dodatek č. 24 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci majetku 
  
Usnesení číslo: 08020/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
návrh dodatku č. 24 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci majetku, s účinností od 1. 1. 2018 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Odpisový plán na rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08021/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
pro účetní jednotku Magistrát města Ostravy odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 

2018, který je přílohou č. 1 a přílohou č. 2 předloženého materiálu. 

Odpisový plán je založen na rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku. Dlouhodobý 

majetek bude při pořízení zařazován do majetkové evidence v souhlasu s ustanovením 

Směrnice č. 2/2007 pro evidenci majetku. 

  

 
RM_M 33 
Návrh na souhlas s umístěním přípojek do pozemku ve vlastnictví SMO, 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti    a 
nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 08022/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním kanalizační a vodovodní přípojky do částí pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 1849/4 – orná půda 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 
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pro investory: 

manželé 

XXX XXXXXXXzik, bydliště XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXce, 

XXXXXXX XXXXXXXXik, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXice, 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu s garáží na pozemcích parc. č. 1871/2, 1849/2   a 

dalších v k. ú. Petřkovice u Ostravy” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby kanalizační a vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 1849/4 – orná půda 

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

s budoucími oprávněnými: 

manželé 

XXX XXXXXXXzik, bydliště XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXice, 

XXXXXXX XXXXXXXzik, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXvice, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1849/4 - orná půda   

o výměře 8 m2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,  

s manželi 

XXX XXXXXXXXXX, bydliště XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXX, 

XXXXXXX XXXXXXXXik, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXXXX, 

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační a vodovodní přípojky v rámci stavby 

“Novostavba rodinného domu s garáží na pozemcích parc. č. 1871/2, 1849/2 a dalších v k. ú. 
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Petřkovice u Ostravy” 

za nájemné ve výši 90 Kč/m2/rok, tj. 720,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti do veřejného seznamu ve prospěch nájemců 

jako oprávněných, nejpozději však 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na uzavření nájemních smluv a dohod o úhradě za bezesmluvní 
užívání nemovitých věcí - pozemků pod rekreačními chatami           v k. 
ú. Bobrovníky, obec Hlučín 
  
Usnesení číslo: 08023/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít nájemní smlouvy k pozemkům v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, na dobu neurčitou,     s 

ustanovením o úhradě za bezesmluvní užívání od 1. 1. 2016 do účinnosti nájemních smluv 

a) 

pozemku parc. č. 467/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 

s XXXXX XXXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX, bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 312,- Kč ročně 

b) 

pozemku parc. č. 468/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 

s XXXXX XXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 312,- Kč ročně 

c) 

pozemku parc. č. 468/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 
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s XXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 494,- Kč ročně 

d) 

pozemku parc. č. 468/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 

se XXXXXXXXXXX XXXXX, datum narození XXX XX XXXX, bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 442,- Kč ročně 

e) 

pozemku parc. č. 468/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 

s XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 377,- Kč ročně 

f) 

pozemku parc. č. 468/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 

s XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX, bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 481,- Kč ročně 

g) 

pozemku parc. č. 468/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2 

s XXXXX XXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 702,- Kč ročně 

h) 

pozemku parc. č. 468/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m2 

s XXXXX XXXXXXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 1.794,- Kč ročně 
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i) 

pozemku parc. č. 468/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 

s XXXXX XXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 403,- Kč ročně 

j) 

pozemku parc. č. 468/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 

s XXXXXXXXXX XXXXX, datum narození XXX XX XXXX, bydliště XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 182,- Kč ročně 

k) 

pozemku parc. č. 468/15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 

s XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, datum narození XX XXX XXXX, bydliště 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 494,- Kč ročně 

l) 

pozemku parc. č. 468/16 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 

s XXXXXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, bydliště XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 689,- Kč ročně 

m) 

pozemku parc. č. 468/17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 

s XXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 312,- Kč ročně 

n) 

pozemku parc. č. 469/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 

s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, bydliště 
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XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXX XXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 390,- Kč ročně 

o) 

pozemku parc. č. 469/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2 

s XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 624,- Kč ročně 

p) 

pozemku parc. č. 469/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 

s XXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 663,- Kč ročně 

q) 

pozemku parc. č. 469/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 

s XXXXX XXXXXX, datum narození XX XX XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 169,- Kč ročně 

r) 

pozemku parc. č. 470/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2 

s XXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 559,- Kč ročně 

s) 

pozemku parc. č. 470/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 

s XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX, bydliště XXX XX 

XXXXXXXXXX XXXX XXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 442,- Kč ročně 
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t) 

pozemku parc. č. 470/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 

s XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, bydliště 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 598,- Kč ročně 

u) 

pozemku parc. č. 479/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2 

s XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX, bydliště 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 572,- Kč ročně 

v) 

pozemku parc. č. 479/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 

s XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX, bydliště 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 663,- Kč ročně 

w) 

pozemku parc. č. 479/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 

s XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX, bydliště 

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 364,- Kč ročně 

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

  

2) rozhodla 

  
uzavřít nájemní smlouvy k pozemkům v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, na dobu neurčitou,     s 

ustanovením o úhradě za bezesmluvní užívání od 1. 1. 2016 do účinnosti nájemních smluv 

a) 

pozemku parc. č. 462/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 

s manžely XXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX a XXXXXX XXXXXX, 

datum narození XXX XX XXXX, oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
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XXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 338,- Kč ročně 

b) 

pozemku parc. č. 462/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2 

s manžely XXXXXXXX XXXXXXX datum narození XXX XX XXXX, bydliště 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXX 

XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 468,- Kč ročně 

c) 

pozemku parc. č. 462/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 

s manžely XXXXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXXXa XXXXXXX 

XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, oba bydliště XXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 273,- Kč ročně 

d) 

pozemku parc. č. 468/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2 

s manžely XXXXXXX XXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXXXa XXXXXXX 

XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 949,- Kč ročně 

e) 

pozemku parc. č. 468/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 a pozemku parc. č. 469/4 

- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 

s manžely XXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XX XXX XXXXXa XXXX 

XXXXXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXX XX 

XXX XXX XXX XX XXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 754,- Kč ročně 

f) 

pozemku parc. č. 468/14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 
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s manžely XXXXXXXXXXX XXXXXXX, datum narození XXX XX XXXXXa XXXXXX 

XXXiXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX, oba bydliště XXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 533,- Kč ročně 

g) 

pozemku parc. č. 469/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 

s manžely XXXXXX XXXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXXXa XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 351,- Kč ročně 

h)  

pozemku parc. č. 479/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 

s manžely XXXXXXX XXXXX, datum narození XXX XX XXXXXa XXXXXX 

XXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX, oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 416,- Kč ročně 

i) 

pozemku parc. č. 462/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 

s XXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXX a XXXXX XXXXXXXX, datum 

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

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. 364,- Kč ročně 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít nájemní smlouvy k pozemkům v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, na dobu neurčitou 

a) 

pozemku parc. č. 469/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2 

s Jiřím Bašandou, datum narození 3. 10. 1977, bydliště Jiřího Herolda 1557/12, 700 30 

Ostrava-Bělský Les 
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za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok tj. 468,- Kč ročně 

s ustanovením o úhradě za bezesmluvní užívání od 27. 6. 2017 do účinnosti nájemní smlouvy, 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

b) 

pozemku parc. č. 469/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2 

s Josefem Rágulíkem, datum narození 26. 4. 1962, bydliště Havlíčkovo náměstí 782/7, 708 00 

Ostrava-Poruba 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok tj. 741,- Kč ročně 

s ustanovením o úhradě za bezesmluvní užívání od 25. 5. 2017 do účinnosti nájemní smlouvy, 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

c) 

pozemku parc. č. 470/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 

s Pavlínou Křupalovou, datum narození 14. 11. 1965 a Ing. Oldřichem Tlolkou, datum 

narození 5. 7. 1963, oba bydliště Dolní náměstí 139/24, 746 01 Opava-Město 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok tj. 442,- Kč ročně 

s ustanovením o úhradě za bezesmluvní užívání od 18. 4. 2016 do účinnosti nájemní smlouvy, 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

d) 

pozemku parc. č. 470/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 

s Pavlínou Křupalovou, datum narození 14. 11. 1965 a Ing. Oldřichem Tlolkou, datum 

narození 5. 7. 1963, oba bydliště Dolní náměstí 139/24, 746 01 Opava-Město 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok tj. 390,- Kč ročně 

s ustanovením o úhradě za bezesmluvní užívání od 16. 6. 2016 do účinnosti nájemní smlouvy, 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

e) 

pozemku parc. č. 470/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 

s Petrem Konvičkou, datum narození 27. 8. 1984, bydliště Jugoslávská 2825/26, 700 30 

Ostrava-Zábřeh 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok tj. 533,- Kč ročně 

s ustanovením o úhradě za bezesmluvní užívání od 25. 7. 2017 do účinnosti nájemní smlouvy, 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 
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f) 

pozemku parc. č. 470/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 

s Dobroslavou Novákovou, datum narození 8. 8. 1955 a Milanem Žůrkem, datum narození    7. 

1. 1952, oba bydliště Pekařská 397/48, 746 01 Opava-Předměstí 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok tj. 663,- Kč ročně 

s ustanovením o úhradě za bezesmluvní užívání od 21. 2. 2017 do účinnosti nájemní smlouvy, 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

g) 

pozemku parc. č. 470/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 

s Pavlem Velčovským, datum narození 16. 5. 1955, bydliště Holasova 1130/8, 700 30 

Hrabůvka 

za nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok tj. 390,- Kč ročně 

s ustanovením o úhradě za bezesmluvní užívání od 30. 6. 2016 do účinnosti nájemní smlouvy, 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít dohody o úhradě za bezesmluvní užívání nemovitých věcí - pozemků, na kterých jsou 

zřízeny stavby pro rodinnou rekreaci v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, 

a) 

k pozemku parc. č. 469/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2 

s Jaroslavem Čalou, datum narození 17. 10. 1960, bydliště Bohuslavice 4301, 696 55 Kyjov 3, 

s tím, že jmenovaný uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 1. 1. 2016 do 26. 6. 2017 

částku ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. celkem 695,- Kč, dle vzorové smlouvy, která je přílohou    

č. 6 předloženého materiálu 

b) 

k pozemku parc. č. 469/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2 

s  manžely Vladimírem Bělou, datum narození 16. 5. 1960 a Helenou Bělovou, datum narození 

25. 8. 1963, oba bydliště Podroužkova 1680/5, 708 00 Ostrava-Poruba 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 1. 1. 2016 do 24. 5. 2017 

částku ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. celkem 1.033,- Kč, dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

č. 7 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 43/79  
  

c) 

k pozemku parc. č. 470/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 

s Dagmar Pachovou, datum narození 30. 4. 1971, bydliště Odborů 1333, 735 41 Petřvald, 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 1. 1. 2016 do 17. 4. 2016 

částku ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. celkem 130,- Kč, dle vzorové smlouvy, která je přílohou   č. 6 

předloženého materiálu 

d) 

k pozemku parc. č. 470/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 

s Eduardem Konečným, datum narození 4. 7. 1952 a Františkou Konečnou, datum narození   

24. 6. 1956, oba bydliště Oskara Motyky 2986/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 1. 1. 2016 do 15. 6. 2016 

částku ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. celkem 177,- Kč, dle vzorové smlouvy, která je přílohou   č. 7 

předloženého materiálu 

e) 

k pozemku parc. č. 470/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 

s Josefem Čalou, datum narození 20. 3. 1936, bydliště Výstavní 2593/1, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, 

s tím, že jmenovaný uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 1. 1. 2016 do 3. 5. 2016 

částku ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. celkem 179,- Kč, dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 6 

předloženého materiálu 

f) 

k pozemku parc.č . 470/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 

s Petrem Konvičkou, datum narození 27. 8. 1984, bydliště Jugoslávská 2825/26, 700 30 

Ostrava-Zábřeh a Zuzanou Vítkovou, datum narození 7. 7. 1971, bydliště Marie Majerové 

1701/19, 708 00 Ostrava-Poruba, 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 4. 5. 2016 do 24. 7. 2017 

částku ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. celkem 609,- Kč, dle vzorové smlouvy, která je přílohou    

č. 7 předloženého materiálu 

g) 

k pozemku parc. č. 470/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 

s Irenou Hlavatou, datum narození 7. 7. 1972, bydliště Sklářova 29/8,  712 00 Ostrava-

Muglinov, 
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s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 1. 1. 2016 do 20. 2. 2017 

částku ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. celkem 756,- Kč, dle vzorové smlouvy, která je přílohou    

č. 6 předloženého materiálu 

h) 

k pozemku parc. č. 470/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 

s Pavlem Alterem, datum narození 21. 4. 1951 a Annou Alterovou, datum narození           12. 

1. 1955, oba bydliště Středová 1507, 735 32 Rychvald, 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 1. 1. 2016 do 29. 6. 2016 

částku ve výši 13,- Kč/m2/rok, tj. celkem 192,- Kč, dle vzorové smlouvy, která je přílohou   č. 7 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na souhlas s umístěním zpevněných ploch do části pozemku     v 
k. ú. Muglinov, obec Ostrava Návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy     s 
fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 08024/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 414/21 - ostatní plocha, zeleň        v 

k. ú. Muglinov, obec Ostrava, jako přístupový chodník a sjezd pro přístup a příjezd            k 

pozemku p. p. č. 507 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na části pozemku p. p. č. 414/21 - ostatní 

plocha, zeleň, a to část označenou v situačním zákresu jako “A” o výměře 37 m2 a část 

označenou v situačním zákresu jako “B” o výměře 4,7 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,       

ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
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s 

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování zpevněných ploch - sjezdu a přístupového chodníku v rámci stavby 

“Novostavba rodinného domu, parcela č. 507 v k.ú. Muglinov”, za nájemné ve výši 90,-

Kč/m2/rok, tj. 3.753,-Kč ročně, na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne, 

který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti - užívání části pozemku        p.p.č. 

414/21 v k.ú.Muglinov, obec Ostrava, jako přístupový chodník a sjezd pro přístup        a 

příjezd k pozemku p.p.č. 507 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, nejpozději do 31. 12. 2020, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Návrh dohody o skončení nájmu služebního bytu č. 3 a návrh          na 
uzavření nájemní smlouvy na byt č.7 v bytovém domě              na ul. 
Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08025/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu služebního bytu č. 3 o velikosti 

1+1 umístěného ve 2. sníženém podlaží bytového domu č. p. 875, který je součástí pozemku 

parc. č. 328, zastavená plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,              na ul. 

Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, s nájemcem 

Ing. VXXXXXXX KXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXXXX 

XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

k datu 31. 12. 2017 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 7 o velikosti           1+3 

umístěného ve 3. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 875, který je součástí pozemku parc. 

č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,               na ul. 

Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, s žadatelem 

Ing. VXXXXXXX KXXXXXXX, rok narození XXXXX bytem XXXXXXXXX XXXXXX 
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XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

na dobu určitou od 2. 1. 2018 po dobu výkonu služebního poměru u Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje, 

za nájemné ve výši 5.540,- Kč (bez nájemného za zařizovací předměty a zálohy na služby 

spojené s užíváním bytu), 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 a byt č. 2 v bytovém 
domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08026/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádost pana JXXXXX OXXXXXXXXXXX, rok narození XXXXX ve věci 

prodloužení nájemní smlouvy ev. č. 0197/2016/MJ ze dne 21. 1. 2016 na pronájem  bytu      č. 

2 v bytovém domě č. p. 875, který je součástí pozemku parc. č. 328, zastavěná plocha        a 

nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská 

Ostrava, na dobu určitou do 31. 12. 2019. 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele nevyhovět žádosti pana JXXXXX OXXXXXXXXXXX, rok narození 

XXXX a neprodloužit nájemní poměr sjednaný nájemní smlouvou ev. č. 0197/2016/MJ ze dne 

21. 1. 2016 na pronájem  bytu č. 2 v bytovém domě č. p. 875, který je součástí pozemku    parc. 

č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,                na ul. 

Pobialova     č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava. 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 1 o velikosti           1+1 

umístěného ve sníženém přízemí  bytového domu  č. p. 875, který je součástí pozemku     parc. 

č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,                na ul. 

Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, s žadatelem 
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JXXXXXX OXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, XXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX, 

na dobu určitou od 2. 1. 2018 do 31. 12. 2018, 

za měsíční nájemné ve výši 2.635,- Kč (bez nájemného za zařizovací předměty a záloh        na 

služby spojené s užíváním bytu), 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 2 o velikosti           1+3 

umístěného ve zvýšeném přízemí bytového domu č. p. 875, který je součástí pozemku parc. č. 

328, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,               na ul. 

Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, s žadatelem 

VXXXX ŠXXXXX, rok narození XXXXX trvale bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

na dobu určitou od 10. 1. 2018 po dobu výkonu zaměstnání žadatele u statutárního města 

Ostravy, zařazeného do Městské policie Ostrava, 

za nájemné ve výši 6. 247,- Kč (bez nájemného za zřizovací předměty a zálohy na služby 

spojené s užíváním bytu), 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Nákup vodoměrů II.”, poř. č. 252/2017 
  
Usnesení číslo: 08027/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smluv na dodávku: 
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 - vodoměrů DN 15 v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Sensus Česká republika spol. s r.o. 

Sídlo: Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

IČO: 48114651 

za cenu nejvýše přípustnou 256.800,- Kč bez DPH 

- vodoměrů DN 50 v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu se společností: 

Water & Heat Systems, s.r.o. 

Sídlo: U Továren 770/1b, 100 00 Praha 10 – Hostivař 

IČO: 06428207 

za cenu nejvýše přípustnou 219.600,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 59 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 08028/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu se společností 

PRINTO, spol. s r.o. 

Se sídlem Gen. Sochora 1379/6, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 4519690 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 1913/2 orná půda o výměře  39 m2  v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 90 Kč/m2/rok, tj. 3.510,- 

Kč/ročně, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Návrh na podání výzvy k vydání bezdůvodného obohacení 
  
Usnesení číslo: 08029/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k 

- vydání bezdůvodného obohacení ve výši 42.990,- Kč za období od 1. 8. 2017 do 19. 9. 2017 

(224,- Kč/m2/rok) 

- zaplacení služeb s nájmem (užíváním) spojených, a to za spotřebu el. energie  od 1.8. 2017 do 

19.9.2017 ve výši 1.441,- Kč 

vše za užívání nemovitých věcí, nebytových prostor stavby pavilonu „G“ - stavba č.p. 3190, 

která je součástí pozemku parc. č. 3750 (místnosti č. 1,2,7,11,12,13,14,16,17,18,19,20         o 

celkové výměře 1.401 m2) 

společnosti 

Golf Arena Ostrava, s.r.o. 

se sídlem: Černá louka 3190, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 26847884 

  

2) rozhodla 

  
zaslat výzvu k 

- vydání bezdůvodného obohacení ve výši 45.000,- Kč za období od 1. 8. 2017 do 19. 9. 2017 

(900,- Kč/m2/rok) 

- zaplacení služeb s nájmem (užíváním) spojených, a to za spotřebu el. energie od 1.8. 2017    

do 19.9.2017  ve výši 2.56.4,- Kč a vodné a stočné ve výši 248,- Kč cekem 2.812,- Kč 

 vše za užívání nemovitých věcí, nebytových prostor v II. nadzemním podlaží stavby pavilonu 

„G“ - stavba č.p. 3190, která je součástí pozemku parc. č. 3750 (místnosti č. 203, 204          o 

celkové výměře 25 m2) 

společnosti 

EXPERT – znalecká a poradenská kancelář, s.r.o.  

se sídlem: Černá louka 3190, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 26818434 

  

3) rozhodla 

  
zaslat výzvu k 

- vydání bezdůvodného obohacení ve výši 8.219,- Kč za období od 1. 8. 2017 do 19. 9. 2017 

(60.000,- Kč/rok) 

- zaplacení služeb s nájmem (užíváním) spojených, a to za spotřebu el. energie  od 1.8. 2017 do 

19.9.2017 ve výši 18.362,- Kč 

vše za užívání nemovitých věcí, nebytových prostor stavby pavilonu „G“ - stavba č.p. 3190, 

která je součástí pozemku parc. č. 3750 

společnosti 

T-Mobile Czech Republic a.s. 
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Se sídlem: Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 , 

IČO: 64949681 

  

  

 
RM_M 3 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní 
na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci 
stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž” 
  
Usnesení číslo: 08030/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04291/RM1418/63 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1675/2016/OI/VZKÚ       na 

vyhotovení plánu BOZP a na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP   z 

důvodu prodloužení doby trvání stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž” se zhotovitelem     a 

příkazníkem 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 48394637 

kterým se upravuje celkové plnění na částku 394 000,00 Kč bez DPH dle přílohy             č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku    
z evidence investičního odboru 
  
Usnesení číslo: 08031/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z evidence investičního odboru   

v celkové pořizovací ceně 2 407 900,00 Kč dle předloženého návrhu 
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2) jmenuje 

   

likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 

č.2/2007”, ve složení: 

předseda:  Ing. Radek Muťka, odbor investiční 

členové:    Ing. Bohuslav Gembík, odbor investiční 

                  Ing. Karla Valkovská, odbor financí a rozpočtu 

                  Ing. Kamila Cebulová, odbor financí a rozpočtu 

                  Ing. Kateřina Vanková, odbor investiční 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na zajištění funkce technického dozoru stavebníka pro stavbu 
“Rekonstrukce VO oblast Lužická - Lumírova” 
  
Usnesení číslo: 08032/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění výkonu 

funkce technického dozoru stavebníka pro stavbu “Rekonstrukce VO oblast Lužická - 

Lumírova” v městském obvodu Ostrava - Jih, za cenu nejvýše přípustnou 208 200,- 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 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na zajištění výkonu inženýrské činnosti a funkce technického 
dozoru stavebníka pro stavbu “Rekonstrukce VO oblast Bedřicha 
Nikodéma” 
  
Usnesení číslo: 08033/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na inženýrskou činnost 

a zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka pro stavbu “Rekonstrukce VO oblast 
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Bedřicha Nikodéma” v městském obvodu Poruba, za cenu nejvýše přípustnou 179 000,- Kč 

bez DPH se společností 

 

ČECH - ENGINEERING, a.s. IČO: 25394983, se sídlem Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava 

 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Prodloužení kanalizace v ulici K Lávce do sběrače    A 
(PD+AD+IČ)” poř. č. 241/2017 
  
Usnesení číslo: 08034/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací pro stavbu „Prodloužení kanalizace v ulici K Lávce do sběrače   A“, 

včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru  v rozsahu dle přílohy            č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

Projekt 2010, s.r.o. 

Sídlo: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 483 91 531 

za cenu nejvýše přípustnou 830.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV”, poř. č. 218/2017 
  
Usnesení číslo: 08035/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby 

“Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV”, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, v rozsahu dle 

předloženého materiálu 
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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 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph. D. - člen RM 

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

6. Mgr. Martin Mifek - 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: 30.04.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Kollárova”, poř. č. 242/2017 
  
Usnesení číslo: 08036/RM1418/112 

(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. Kollárova”, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

STAVBY Škrobánek s.r.o. 

se sídlem: Vrablovecká 1355/38a, 747 14 Ludgeřovice 

IČO: 27761126 

za cenu nejvýše přípustnou 2.335.889,58 Kč bez DPH. 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Kanalizace Polanka n. O., 4. etapa, část               I a 
rekonstrukce vodovodu ul. Konečná (PD+AD+BOZP)”,            poř. č. 
263/2017 
  
Usnesení číslo: 08037/RM1418/112 

(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 vypracování projektové 

dokumentace stavby ve věcném rozsahu společné dokumentace pro vydání společného 

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a dopracování této dokumentace   
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do úrovně dokumentace pro provádění stavby, včetně výkonu autorského dozoru a činnosti 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vše pro stavbu „Plošná 

kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná“           v 

k.ú. Polanka n. Odrou, 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 

 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

6. Mgr. Martin Mifek - 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: 30.03.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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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: 30.03.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 13 
Vodovod v ul. Vrublova - PD, IČ a AD 
  
Usnesení číslo: 08038/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

pro stavbu “Vodovod ul. Vrublova” se zhotovitelem 

KBprojekt Aqua s.r.o. 

Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava, IČ: 06020364 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce 
(DÚR+IČ)_IV.”, poř. č. 261/2017 
  
Usnesení číslo: 08039/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, včetně výkonu inženýrské činnosti pro získání 

pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě “Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého 

kopce”, na rozhraní městských obvodů Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, obec Ostrava   v 

rozsahu dle předloženého materiálu 
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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. Bc. Jan Ševčík DiS. - odbor strategického rozvoje 

 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. et Ing. Dalibor Lička, Ph.D. - odbor strategického rozvoje 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Bc. Jan Ševčík DiS. - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph. D. - člen RM 

3. Ing. et Ing. Dalibor Lička, Ph.D. - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

6. Mgr. Martin Mifek - 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: 30.04.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro 
účely galerie Plato Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 08040/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07318/RM1418/103 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru projektanta a o uzavření smlouvy, dle přílohy č.1 předloženého materiálu,           na 

zpracování architektonické studie, jednotlivých stupňů projektové dokumentace, výkonu 

inženýrské činnosti, výkonu činnosti koordinátora BOZP a výkonu autorského dozoru po dobu 

realizace rekonstrukce/konverze objektu bývalých městských jatek pro účely galerie Plato 

Ostrava s účastníkem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 2: 

KWK PROMES ARCHITEKT ROBERT KONIECZNY, se sídlem ul. Rymera 3/5, 40-048 

Katowice, Numer NIP: 9541532411, Numer REGON: 277906480 

za cenu nejvýše přípustnou 14.000.000,- Kč bez DPH 

vše v souladu s ust. § 125 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

  

 
RM_M 7 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 08041/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
89 
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Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k  nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

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

předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k  nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

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

116 - městský obvod Martinov, dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Uzavření smlouvy o postoupení smluv o výpůjčce na monitorovací vrty 
vybudované v rámci projektu “Analýza rizik vodního zdroje Stará Bělá” 
  
Usnesení číslo: 08042/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. o uzavření smlouvy o 

postoupení smluv o výpůjčce na vrty vybudované v rámci projektu “Analýza rizika vodního 

zdroje Stará Bělá” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy, jakožto “postupitele” uzavřít smlouvu o postoupení 

smluv o výpůjčce na vrty vybudované v rámci projektu “Analýza rizika vodního zdroje Stará 

Bělá” 

 

s 

 

obchodní společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČO: 45193673, se sídlem Nádražní 

28/3114, 729 71 Ostrava, jakožto “postupníka” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Žádost městského obvodu Polanka o prodloužení termínu realizace 
projektu “IZOLAČNÍ ZELEŇ - Polanka nad Odrou” 
  

(zn.předkl.) 
80 
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Usnesení číslo: 08043/RM1418/112 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně termínu realizace projektu městského obvodu Polanka nad Odrou “IZOLAČNÍ 

ZELEŇ - Polanka nad Odrou” z 31.12.2017 na 31.12.2018 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

předložit radě města ke schválení rozpočtové opatření na částku 53,64 % z celkových nákladů 

na realizaci projektu “IZOLAČNÍ ZELEŇ - Polanka nad Odrou”, maximálně však 2.000.000 

Kč na rok 2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 28 
Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního 
prostředí města Ostravy MŠ Slezská Ostrava, Zámostní 31,            p. o. 
na úpravu části školní zahrady MŠ Keramická 8 
  
Usnesení číslo: 08044/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy   

ve výši 85 % z celkových nákladů, maximálně však 340.000 Kč právnické osobě: Mateřská 

škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace, IČO: 04187997, se sídlem 

Zámostní 1126/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava na úpravu části školní zahrady 

detašovaného pracoviště MŠ Keramická 8, Ostrava-Muglinov k naplňování cílů 

environmentální výchovy dětí předškolního věku v rámci projektu „Děti MŠ Keramické       a 

jejich svět přírody“ dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy přeloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují daňové příjmy 
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pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 .........................o 340 tis. Kč 

- zvyšují transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORJ 190 ................o 340 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 29 
Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší      od 
společnosti ArcelorMittal a.s. 
  
Usnesení číslo: 08045/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 400.000 Kč            od 

právnické osoby: ArcelorMittal Ostrava a.s., IČO: 45193258, se sídlem Vratimovská 689/117, 

Kunčice, 719 00 Ostrava, Doručovací číslo: 70702 dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu a na straně statutárního města Ostravy o uzavření darovací smlouvy    s výše 

uvedenou právnickou osobou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Oponentní posouzení dílčích zpráv a závěrečné 
zprávy projektu - Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu 
TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik”,          poř.č. 
2/2017/OŽP 
  
Usnesení číslo: 08046/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu poř.č. 

2/2017/OŽP „Oponentní posouzení dílčích zpráv a závěrečné zprávy projektu - Ověření 
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aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza 

rizik“, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu se společností: 

UNIGEO a.s. 

Místecká 329/258, 720 00 Ostrava 

IČO: 45192260 

za cenu nejvýše přípustnou 19.700,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 4 
Návrh dodatku č. 30 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 08047/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 30 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací      ev. 

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

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

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

povinnost informovat odbor projektů IT služeb a outsourcingu o zprovoznění elektrického 

napájení a  termínu zahájení měření úsekové rychlosti v lokalitě Rudná 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 28.12.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 31 
Smlouva na pronájem optických vláken se spol. OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 08048/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o nájmu optických vláken se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 
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1100/13, Ostrava, Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 za cenu nejvýše přípustnou za nájem 

79.613,- Kč bez DPH/kalendářní měsíc dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_M 32 
Smlouva na poskytování služeb (servis metropolitní sítě)             se 
spol. OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 08049/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 

1100/13, Ostrava, Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 za cenu nejvýše přípustnou 48.000,- Kč bez 

DPH/měsíc dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_M 39 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 08050/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

a) Dětské centrum Domeček o 3 065 tis.Kč 

b) Národní divadlo moravskoslezské o 785 tis.Kč 

c) Janáčkova filharmonie Ostrava o 500 tis.Kč 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků v rámci projektu “Koncepce bydlení a její pilotní ověření 

ve městě Ostrava” městskému obvodu 

Ostrava-Jih ve výši Kč 1 991 030,-- 

Poruba ve výši Kč 120 511,95 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 

na pol. 4113, ÚZ 90002, ORJ 120, org. 880000000 o 1 123 tis.Kč (A.3.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 29004, ORJ 120 o 1 tis.Kč (A.2.) 

                      ÚZ 104513013, org. 94000000 o 1 205 tis.Kč (A.4.) 

                      ÚZ 104113013, org. 94000000 o 141 tis.Kč (A.4.) 

                      ÚZ 35015 o 2 473 tis.Kč (A.6.) 

                      ÚZ 35019 o 202 tis.Kč (A.6.) 

                      ÚZ 13010 o 144 tis.Kč (A.7.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 288 tis.Kč (A.8.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 6402, org. 521 o 16 tis.Kč 

- ostatní investiční přijaté investiční transfery ze SR 

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 107117968, org. 98000000 o 18 tis.Kč 

                                                ÚZ 107517969, org. 98000000 o 303 tis.Kč 

                                                ÚZ 22777, org. 8190000000 o 8 881 tis.Kč 

- investiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4222, ÚZ 201, org. 8160000000 o 8 693 tis.Kč (A.3.)  

- běžné výdaje 

na § 1037, pol. 5219, ORJ 190, ÚZ 29004 o 1 tis.Kč (A.2.) 

(C.1.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5175, org. 2416 o 23 tis.Kč     

                               § 6171, pol. 5137 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 400 tis.Kč 

                                            pol. 5173 o 500 tis.Kč 

na § 3319, pol. 5139, ORJ 160 o 37 tis.Kč (C.2.) 

na § 3745, pol. 5166, ORJ 300 o 318 tis.Kč (C.4.) 

(A.4.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, org. 94000000, ÚZ 104513013 o 1 205 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 104113013 o 141 tis.Kč 
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na § 2299, pol. 5169, ORJ 101 o 12 tis.Kč (E.2.) 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7119, ORJ 270, org. 708 o 30 tis.Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 130, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5136 o 20 tis.Kč 

                                                              pol. 5176 o 5 tis.Kč 

          na ORJ 135, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5011 o 644 tis.Kč 

                                                              pol. 5031 o 161 tis.Kč 

                                                              pol. 5032 o 58 tis.Kč 

          na ORJ 180, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5151 o 25 tis.Kč 

                                                              pol. 5152 o 185 tis.Kč 

                                                              pol. 5154 o 90 tis.Kč  

(C.9.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5134 o 90 tis.Kč 

                                            pol. 5152 o 45 tis.Kč  

                                            pol. 5157 o 14 tis.Kč 

                                            pol. 5137 o 300 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 640 tis.Kč  

(A.7.) na ORJ 135, § 4339, ÚZ 13010, pol 5011 o 300 tis.Kč 

                                                              pol. 5031 o 75 tis.Kč 

                                                              pol. 5032 o 27 tis.Kč 

na § 4349, pol. 5139, ORJ 180, ÚZ 7502 o 245 tis.Kč (C.10.)  

(C.12.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5139 o 35 tis.Kč 

                                              pol. 5163 o 2 tis.Kč 

                                              pol. 5167 o 4 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6122, ORJ 130 o 40 tis.Kč (C.1.)  

na § 3639, pol. 6142, ORJ 137 o 200 tis.Kč (C.3.) 

(C.8.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8205 o 70 tis.Kč 

                               § 5522, pol. 6121, org. 8155 o 1 069 tis.Kč 

                                            pol. 6122, org. 8155 o 986 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3209 o 261 tis.Kč  

(C.9.) na ORJ 270, § 5311, pol. 6111 o 160 tis.Kč 

                                            pol. 6123 o 290 tis.Kč  

- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 7102, org. 4234 o 11 tis.Kč (C.2.) 

(A.6.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, org. 4241, ÚZ 35015 o 2 473 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 35019 o 202 tis.Kč 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 288 tis.Kč (A.8.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.11.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 504 o 1 170 tis.Kč 

                                                                               org. 604 o 822 tis.Kč 

                                                                               org. 505 o 121 tis.Kč  

z v y š u j e  rozpočtová rezerva   
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na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 065 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 537 tis.Kč (C.2.)  

                                                  o 19 018 tis.Kč (A.3.) 

- financování na pol. 8115, ORJ 120 o 127 tis.Kč (C.7.) 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13011 o 127 tis.Kč (C.7.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5194, org. 2416 o 23 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5161 o 1 040 tis.Kč 

                                            pol. 5162 o 200 tis.Kč 

na § 3699, pol. 5166, ORJ 300 o 218 tis.Kč (C.4.) 

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7119 o 30 tis.Kč (C.5.) 

na § 4329, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 13011 o 1 188 tis.Kč (C.6.) 

(C.9.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5132 o 45 tis.Kč 

                                            pol. 5136 o 24 tis.Kč 

                                            pol. 5151 o 70 tis.Kč 

                                            pol. 5153 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5156 o 400 tis.Kč 

                                            pol. 5162 o 250 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5011 o 450 tis.Kč    

(A.7.) na ORJ 180 § 4339, ÚZ 13010, pol. 5166 o 90 tis.Kč 

                                                             pol. 5167 o 66 tis.Kč 

                                                             pol. 5169 o 75 tis.Kč 

                                                             pol. 5499 o 27 tis.Kč 

na § 4349, pol. 5021, ORJ 180, ÚZ 7502 o 245 tis.Kč (C.10.) 

(C.11.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608 o 1 927 tis.Kč 

                                 § 4357, pol. 5909, ÚZ 12 o 186 tis.Kč 

(C.12.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5039 o 4 tis.Kč 

                                              pol. 5029 o 12 tis.Kč 

                                              pol. 5156 o 20 tis.Kč 

                                              pol. 5169 o 5 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 200 tis.Kč (C.3.) 

(C.8.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 70 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3222 o 261 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 2 055 tis.Kč 
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- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 3 065 tis.Kč (E.1.) 

- investiční transfery 

na § 3311, pol. 6351, ORJ 160, ÚZ 1080, org. 4234 o 585 tis.Kč (C.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 6402, org. 505 o 4 tis.Kč 

s n i ž u j e  

- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 100 tis.Kč (C.4.) 

- rozpočtová rezerva města 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 12 tis.Kč (E.2.) 

- financování na pol. 8115 o 20 tis.Kč (C.7.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.1., A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013 o 357 tis.Kč 

                      ÚZ 103x33063 o 899 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013 o 357 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 331x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 899 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (A.5.. C.7., C.11.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 774 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 774 tis.Kč 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 505 o 4 tis.Kč 

- zvýší financování na pol. 8115 o 4 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 505 o 121 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 121 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
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na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 257 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 257 tis.Kč 

Městský obvod Proskovice (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 291 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 291 tis.Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 189 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 189 tis.Kč 

Městský obvod Plesná (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 115 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 115 tis.Kč 

Městský obvod Hrabová (C.7.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 521 o 16 tis.Kč 

- vzýší financování na pol. 8115 o 16 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (C.11.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 504 o 1 170 tis.Kč 

                                                   org. 604 o 822 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 1 170 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 7608 o 822 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 40 
Záměr nákupu dluhopisů PPF Financial Holdings B.V. 
  
Usnesení číslo: 08051/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nákupu dluhopisů PPF Financial Holdings B.V. se sídlem Strawinskylaan 933,         1077XX 

Amsterdam, Nizozemské království prostřednictvím PPF banky a.s. se sídlem Evropská 

2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 dle podmínek a parametrů v příloze         č. 2 a 

v důvodové zprávě předloženého materiálu, a to v objemu 100 mil. Kč 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu 

rozhodl o případném budoucím prodeji těchto dluhopisů 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 38 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvám o závazku veřejné služby       k 
zajištění dopravní obslužnosti na území Integrovaného dopravního 
systému Moravskoslezského kraje ODIS a k zajištění dopravní 
obslužnosti na území statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08052/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 15 ke Smlouvě ev. č. 0742/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 

služby k zajištění dopravní obslužnosti na území integrovaného dopravního systému ODIS 

uzavřené mezi statutárním  městem  Ostrava a  společností ARRIVA  MORAVA  a.s., 

se sídlem Vítkovická  3133/5, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25827405, dle přílohy          č. 1 

předloženého materiálu, 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 14 ke Smlouvě ev. č. 0743/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 

služby k zajištění dopravní obslužnosti na území integrovaného dopravního systému ODIS 

uzavřené mezi statutárním  městem  Ostrava a  společností TQM - holding s. r. o., 
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se sídlem Těšínská 1028/37, Opava, IČ: 49606395, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě ev. č. 0745/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 

služby k zajištění dopravní obslužnosti na území integrovaného dopravního systému ODIS 

uzavřené mezi statutárním  městem  Ostrava a  společností ČSAD Frýdek-Místek a.s., 

se sídlem  Politických obětí 2238, Frýdek-Místek, IČ: 45192073, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 14 ke Smlouvě ev. č. 0746/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 

služby k zajištění dopravní obslužnosti na území integrovaného dopravního systému ODIS 

uzavřené mezi statutárním  městem  Ostrava a  společností ČSAD Havířov a.s., se sídlem    U 

Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, IČ: 45192081, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 14 ke Smlouvě ev. č. 0747/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 

služby k zajištění dopravní obslužnosti na území integrovaného dopravního systému ODIS 

uzavřené mezi statutárním  městem  Ostrava a  společností ČSAD Karviná  a.s., 

se sídlem Bohumínská 1876/2, Karviná, IČ: 45192090, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 57 
Svěření pravomoci k uplatnění práv ze záruky ze Smlouvy o dílo 
“Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 08053/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy pravomoc uplatňovat všechna práva ze záruky vzniklé ze Smlouvy   

o dílo na provedení stavby “Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa” 

a ”Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova”, č. smlouvy objednatele Město: 1661/2011/OER,   

ze dne 2.6.2011, kterou uzavřelo statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj na straně 

objednatele a “Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II.etapa”, jehož účastníky jsou 

společnost IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,      IČO: 

253 22 257, a společnost SDS EXMOST spol. s r.o., Údolní 413/66, Veveří, 602 00 

Brno, IČO: 494 54 501 (toho času v úpadku, řešeno konkurzem), na straně zhotovitele, jakožto 

uplatňování těchto práv a vyzývat k plnění nároků z těchto práv, a to vše prostřednictvím 
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odboru legislativního a právního, Magistrátu města Ostravy  

  

 
RM_M 2 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 08054/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousedních nemovitostí  (statutární město Ostrava vlastní pozemek        parc.č. 

1913/7 – ostatní plocha v k.ú. Svinov, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Oprava a 

posunutí oplocení areálu na novou hranici“ na pozemku parc.č. 1913/222 – ostatní plocha v 

k.ú. Svinov  dle situačního výkresu v příloze č. 1  předloženého materiálu, pro investora 

stavby: Kartonážní výroba MIKES s.r.o., Jelínkova 20/1, 721 00 Ostrava-Svinov, IČO: 

48397041 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 3827/1 

– ostatní plocha, silnice v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava) s umístěním a realizací podzemní 

kabelové přípojky NN - stavba „Stará Bělá, 1838/40, Duda, NNk“ na pozemku parc.č. 1838/40 

- zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro investora stavby: ČEZ 

Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly, IČO: 24729035 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1849/5 

– orná půda v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava) s umístěním a realizací podzemní 

kabelové přípojky NN - stavba „Ostrava-Petřkovice 1871/2 Scheffczik, NN“ na pozemku 

parc.č. 1871/2- zahrada v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, pro investora stavby: ČEZ 

Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly, IČO: 24729035 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 1a)  až 1c) tohoto usnesení  a s tím 

spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.12.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 
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k podpisu souhlasů dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.12.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 35 
Změna ceny pro vodné a stočné v průmyslové zóně Mošnov          pro 
rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08055/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
2) souhlasí 

  
s návrhem  společnosti  Severomoravské  vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 

709 45 Ostrava, jako provozovatele vodohospodářské infrastruktury, na změnu ceny pro vodné 

a stočné v průmyslové zóně Mošnov pro rok 2018 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině VN 
pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08056/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny 

mezi odběratelem: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 

a dodavatelem 

Amper Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 241 28 376 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 48 
Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu pro rok 
2018 
  
Usnesení číslo: 08057/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu pro rok 2018 pro objekty 

SMO, se společností One Energy & One Mobile a.s., IČO 018 79 880, se sídlem Hornopolní 

3322/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu pro rok 2018 pro objekty 

Městské policie Ostrava, se společností One Energy & One Mobile a.s.,                    IČO 018 

79 880,      se sídlem Hornopolní 3322/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - dle přílohy     

č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině 
nízkého napětí pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08058/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému odběrateli, se 

společností One Energy & One Mobile a.s., IČO 018 79 880, se sídlem Hornopolní 

3322/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému odběrateli, se 

společností One Energy & One Mobile a.s., IČO 018 79 880, se sídlem Hornopolní 3322/24, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Údržba objektů na řece a úklid odpadků”,           poř. č. 
259/2017 
  
Usnesení číslo: 08059/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

pravidelné údržby a kontroly stavebních objektů na řece Ostravici včetně úklidu odpadků     na 

období od 1.1.2018 do 31.12.2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu     se společností: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 708 90 021 

za cenu nejvýše přípustnou 65.000,- Kč bez DPH/měsíc 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Plynová, tlaková a tepelná zařízení v objektech SMO 
2018” poř. č. 258/2017 
  
Usnesení číslo: 08060/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

kontroly, revizí a servisní činnosti vyhrazených plynových, tlakových a tepelných zařízení 

umístěných v jednotlivých objektech statutárního města Ostravy v roce 2018, dle přílohy      č. 

1 předloženého materiálu se společností: 

IGB Holding, a.s. 

se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  

IČO: 60792434 

za cenu nejvýše přípustnou 774.928,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Ostraha Útulku pro psy 2018”, poř. č. 260/2017 
  
Usnesení číslo: 08061/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

provádění ostrahy areálu a objektů Útulku pro psy, Provozní 4, Ostrava – Třebovice,        od 

1.1.2018 do 31.12.2018 v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s. 

Sídlo: Listopadová 295/32, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČO: 25388088 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru dopravně správních 
činností a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08062/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o snížení počtu funkčních míst odboru dopravně správních činností ze 140 na 139 s 

účinností od 1.1.2018 

b) o zvýšení počtu funkčních míst odboru ochrany životního prostředí z 70 na 71  s účinností 

od 1.1.2018 

  

2) bere na vědomí 

  
že celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 

zařazených do magistrátu města Ostravy se v souvislosti s bodem 1 tohoto usnesení nemění    a 

zůstává k 1.1.2018 ve výši 977 funkčních míst 

  

 
RM_M 8 
Souhlas s napojením nově vybudované kanalizace v rámci stavby 
„Odkanalizování obce Mošnov” do kanalizace SMO v Průmyslové zóně 
Mošnov 
  

(zn.předkl.) 
84 
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Usnesení číslo: 08063/RM1418/112 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost včetně příloh obce Mošnov o napojení nově vybudované kanalizace v rámci 

stavby „Odkanalizování obce Mošnov” do kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v lokalitě Průmyslové zóny Mošnov dle  příloh č. 1 - 

3 předloženého materiálu 

  

2) vydává 

  
souhlas  s napojením nově vybudované kanalizace v rámci stavby   „Odkanalizování obce 

Mošnov” do kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města Ostravy         v 

lokalitě Průmyslové zóny Mošnov dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

zaslat žadateli souhlas dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.12.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 6 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08064/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
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: 
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předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_M 30 
Návrh prodat část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava     
(ul. K Trojhalí), uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a nájemní smlouvu se společností Husuli s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 08065/RM1418/112 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2040/ZM1418/31 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat 

část pozemku parc. č. 3380/35 o výměře 623 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,      ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava    a 

Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 5714-35/2017 vyhotoveného pro katastrální území 

Moravská Ostrava označena jako pozemek parc. č. 3380/41 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava: 

společnosti Husuli s. r. o. 

se sídlem č. p. 138, 405 02 Bynovec 

IČO 034 58 202 

za kupní cenu 934.500,- Kč + zákonné DPH ve výši 196.245,- Kč, tj. celkem 1 130 745,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu s předkupním právem a zákazem zcizení dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - 
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zřízení, provozování a  údržby vodovodního řadu DN 200 k části pozemku parc. č. 3380/35    v 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 5714-35/2017 

vyhotoveného pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, v roce 2017 označena 

jako: 

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

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s budoucím vlastníkem uvedeného pozemku: 

Husuli s. r. o. 

se sídlem č. p. 138, 405 02 Bynovec 

IČO 034 58 202, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3380/33 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 8 m2 

- parc. č. 3380/34 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 22 m2 

- parc. č. 3380/35 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 52 m2 

s Husuli s. r. o. 

se sídlem č. p. 138, 405 02 Bynovec 

IČO 034 58 202, 

 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 7.380,- Kč ročně, na dobu neurčitou 

 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava bodu 1) usn. č. 07889/RM1418/110 ze dne 28.11.2017 
 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
Rada města rozhodla 

o vystavení objednávky na dodávku a instalaci 5 ks nových kamer včetně příslušenství vůči 

společnosti OVANET, a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz,           IČO 

25857568, ve výši 216 618,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) Správné znění: 

  
Rada města rozhodla 

o vystavení objednávky na dodávku a instalaci 5 ks nových kamer včetně příslušenství vůči 

společnosti OVANET, a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz,            IČO 

25857568, ve výši 216 618,- Kč s DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

  

• Tisková oprava - 
Tisková oprava k usnesení rady města č. 07747/RM1418/109 ze dne      
14. 11. 2017 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  Rada města vydává 

předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městskými obvody  Slezská Ostrava, 

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

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

a) 

- jednotlivé podíly pozemku parc.č. 1164  zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava, přináležejících k bytovým jednotkám v bytovém domě č.p. 701 stojící na uvedeném 

pozemku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) 

- pozemek parc.č. 882/5 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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c) 

- pozemek parc.č. 358/7 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

2) Správné znění: 

  Rada města vydává 

předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městskými obvody  Slezská Ostrava, 

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

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

a) 

- jednotlivé podíly pozemku p.č.st.  1164  zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava, přináležejících k bytovým jednotkám v bytovém domě č.p. 701 stojící na uvedeném 

pozemku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) 

- pozemek parc.č. 882/5 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) 

- pozemek parc.č. 358/7 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 
 

 
 

 


