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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 19.06.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

09495/RM1418/131 RM_M 0 Schválení programu 131. schůze rady města 

konané dne 19.06.2018 

35 

09496/RM1418/131 RM_M 35 Zpráva z výjezdního jednání Komise                           

pro vzdělávání, vědu a výzkum rady města dle 

předloženého seznamu do Brna a do Maďarska 

(Budapešť) ve dnech 29.-31.05.2018 

60 

09497/RM1418/131 RM_M 37 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího 

Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do Nizozemí 

(Rotterdam) ve dnech 21.-24.5.2018 

42 

09498/RM1418/131 RM_M 61 Schválení Registrace akce a Rozhodnutí                        

o poskytnutí dotace pro projekt “Energetické 

úspory v BD Úprkova 11” v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

50 

09499/RM1418/131 RM_M 62 Příprava projektu „Po naučných stezkách bez 

hranic“ 

50 

09500/RM1418/131 RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Rekonstrukce dopadové plochy 

střelnice MPO“ poř. č. 53/2018 

25 

09501/RM1418/131 RM_M 33 Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku 

SMO: v publikaci Katalogových listů GŘ HZS ČR 

a v publikaci Fotoknihy Ostrava. 

01 

09502/RM1418/131 RM_M 38 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty doc. 

Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 

primátora, do Rakouska (Vídeň) a                               

do Lucemburska (Lucemburk) ve dnech 22.-

24.07.2018 

01 

09503/RM1418/131 RM_MZP 4 Návrh na uzavření soudního smíru se společností 

BDSTAV MORAVA s.r.o. 

28 

09504/RM1418/131 RM_M 34 Přehled písemností adresovaných radě města               

a zastupitelstvu města za období od 01.02.2018    

do 11.06.2018 

28 

09505/RM1418/131 RM_M 60 Podnět občana statutárního města Ostrava 28 

09506/RM1418/131 RM_M 1 Veletrh EXPO REAL 2018 - doprovodné služby 38 

09507/RM1418/131 RM_M 36 Veletrh EXPO REAL 2018 - úprava smlouvy            

s Hlavním městem Praha 

38 

09508/RM1418/131 RM_M 47 Návrh “Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních 

závazků při zabezpečení přepravy akreditovaných 

účastníků konference TBEX EUROPE 2018” 

38 

09509/RM1418/131 RM_M 46 Schválení přípravy a realizace „Mezinárodní 

konference k tématu adaptace na změnu klimatu“ 

a použití finančních prostředků 
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09510/RM1418/131 RM_M 15 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Dětské 

centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 

70631956 

40 

09511/RM1418/131 RM_M 16 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů           

do vlastnictví právnické osoby Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162 

40 

09512/RM1418/131 RM_M 32 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162 

40 

09513/RM1418/131 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platu ředitele Domova 

Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 

30 

09514/RM1418/131 RM_M 14 Návrh na navýšení počtu zaměstnanců 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 

86 

09515/RM1418/131 RM_M 57 Návrh na navýšení investičního příspěvku             

a změnu podmínek pro čerpání a vyúčtování 

příspěvků poskytnutých Domovu Slunovrat, 

Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 

41 

09516/RM1418/131 RM_M 5 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelných movitých věcí svěřených               

k hospodaření právnické osobě Národního divadlo 

moravskoslezské, příspěvková organizace 

42 

09517/RM1418/131 RM_M 41 Žádost Národního divadla moravskoslezského,             

p. o., o změnu podmínek čerpání poskytnutého 

účelového příspěvku na pořízení hudebních 

nástrojů a souvisejícího příslušenství 

42 

09518/RM1418/131 RM_M 24 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru               

do vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 

42 

09519/RM1418/131 RM_M 4 Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné 

movité věci svěřené k hospodaření právnické 

osobě Ostravské muzeum, příspěvková organizace 

42 

09520/RM1418/131 RM_M 3 Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

příspěvkové organizace, o prominutí odvodu            

za porušení rozpočtové kázně 

87 

09521/RM1418/131 RM_M 25 Schválení objednávek v rámci akce “Ostrava             

v Praze” 

87 

09522/RM1418/131 RM_M 70 Žádost Ostravského centra nové hudby o navýšení 

poskytnuté neinvestiční účelové dotace v oblasti 

kultury 

87 

09523/RM1418/131 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Ostrava 

v oblasti školství 
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09524/RM1418/131 RM_M 56 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelové dotace            

z rozpočtu statutárního města Ostravy               na 

Rekonstrukci fotbalového stadionu Bazaly 

45 

09525/RM1418/131 RM_M 9 Středisko volného času, Ostrava - Moravská 

Ostrava, p.o. - změny podmínek čerpání 

poskytnutých příspěvků 

42 

09526/RM1418/131 RM_M 17 Souhlas zřizovatele s přípravou, předložením            

a realizací projektů v rámci výzvy OP výzkum, 

vývoj a vzdělávání - “Šablony II” středisky 

volného času a domem dětí a mládeže, 

příspěvkovými organizacemi 

91 

09527/RM1418/131 RM_M 39 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru           

do vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

42 

09528/RM1418/131 RM_M 55 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy společnosti PARA 

HOCKEY OSTRAVA z.s. na uspořádání 

OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey 

Championschips 

91 

09529/RM1418/131 RM_MZP 3 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

90 

09530/RM1418/131 RM_MZP 5 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. 

90 

09531/RM1418/131 RM_M 12 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na 

záměr města neprodat část pozemku p.p.č. 219/23 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

08 

09532/RM1418/131 RM_M 18 Souhlas vlastníka komunikace s úpravou 

dopravního značení a instalací ocelových sloupků 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

09533/RM1418/131 RM_M 19 Návrh na souhlas se stavbami “Rekonstrukce ulice 

Ludmilina, Ostrava - Mar. Hory” a “Úpravy 

veřejného prostranství mezi ul. Lámař, Výdušná    

a Koblovská” 

08 

09534/RM1418/131 RM_M 20 Návrh na souhlas se stavbami “Rekonstrukce 

prostoru před farou ul. Hozova, Ostrava-

Mariánské Hory” a “Úprava křižovatky 

Radvanická x Čapkova” 

08 

09535/RM1418/131 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení 

včetně zpětné trakční skříně k pozemkům v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření smlouvy                         

o výpůjčce s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 

08 

09536/RM1418/131 RM_M 22 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě            

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
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09537/RM1418/131 RM_M 23 Návrh na záměr statutárního města Ostrava 

pronajmout vodohospodářské stavby 

08 

09538/RM1418/131 RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním staveb. objektů, 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, návrh na uzavření nájemních smluv 

08 

09539/RM1418/131 RM_M 28 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv              

o zřízení služebností a uzavření smlouvy                      

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

09540/RM1418/131 RM_M 29 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

09541/RM1418/131 RM_M 30 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

závěsného kabelu veřejného osvětlení včetně 

svítidla veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku 

- fyzickou osobou pro oprávněného SMO 

08 

09542/RM1418/131 RM_M 31 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce se 

společnostmi Koordinátor ODIS s.r.o., Ostravský 

informační servis, s.r.o. a Dopravní podnik 

Ostrava a.s. - Přestupní uzel svinovské mosty 

08 

09543/RM1418/131 RM_M 45 Dohoda o finančním vypořádání se společností 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. a společností             

FC Baník Ostrava, a.s. 

08 

09544/RM1418/131 RM_M 48 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku    

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

09545/RM1418/131 RM_M 49 Návrh na záměr města pronajmout a vypůjčit části 

pozemků 

08 

09546/RM1418/131 RM_M 50 Návrh na uzavření smlouvy o využívání 

sportoviště 

08 

09547/RM1418/131 RM_M 51 Návrh na souhlas s umístěním reklamních 

informačních tabulí na pozemcích v k.ú. 

Pustkovec, obec Ostrava. 

08 

09548/RM1418/131 RM_M 52 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 

částí pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy s CTP Invest, spol. s r.o. 

08 

09549/RM1418/131 RM_M 53 Návrh na uzavření Dohody o zrušení smlouvy           

o zřízení služebnosti, návrh na souhlas                              

s umístěním inženýrské sítě a zpevněné plochy do 

části pozemku v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě              

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy s fyzickou osobou 

08 

09550/RM1418/131 RM_M 54 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě           

do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy s fyzickou osobou. 

08 



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 6/88  
  

09551/RM1418/131 RM_M 63 Návrh na záměr města změnit pachtovní smlouvu 

(Radniční restaurace a Radniční bufet) v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

09552/RM1418/131 RM_M 64 Souhlas s umístěním volebního okrsku č.19023           

v prostorách v budově bez č.p. na pozemku parc. 

č. 3238/3, k.ú. Slezská Ostrava a jejich bezúplatné 

užívání 

08 

09553/RM1418/131 RM_M 66 Návrh na zrušení usnesení. Návrh na souhlas            

s realizací a umístěním staveb. objektů v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava 

08 

09554/RM1418/131 RM_M 67 Souhlas s realizací stavby 08 

09555/RM1418/131 RM_M 68 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce                      

na pozemky v k.ú. Přívoz, obec Ostrava                        

se společností Colour Production, spol. s r.o. 

08 

09556/RM1418/131 RM_M 69 Návrh na uzavření nájemní smlouvy, Návrh             

na uzavření smlouvy o výpůjčce 

08 

09557/RM1418/131 RM_M 8 Výjezdní zasedání komise investiční, architektury 

a rozvoje města 

05 

09558/RM1418/131 RM_M 10 Nová radnice - rekonstrukce vrátnic 05 

09559/RM1418/131 RM_M 13 Návrh na vyčlenění stok MC 2.část a M1 stavby 

“Plošná kanalizace Michálkovice” v k.ú. 

Michálkovice ze souboru projektů schválených 

Meziresortní komisí k financování z Programu 

revitalizace Moravskoslezského kraje pod názvem 

“Sanace a rekonstrukce kanalizace na území 

negativně ovlivněném hornickou činností            

na katastru města Ostravy” 

05 

09560/RM1418/131 RM_M 44 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

stavby „Veřejný prostor mezi KB a býv. bankou 

UNION, ul. Nádražní” 

05 

09561/RM1418/131 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Kanalizace ul. Smrkova, 

Třešinky a Žleby - pasport”, poř. č. 42/2018 

05 

09562/RM1418/131 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

“Veřejné osvětlení oblast Hrabová, Hošťálkovice 

(PD)” 

05 

09563/RM1418/131 RM_VZ 4 “Odvodnění lokality Píseckého (PD+AD+IČ)” - 

uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní           

k veřejné zakázce malého rozsahu 

05 

09564/RM1418/131 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Kanalizace Hrušov - osady”, 

poř. č. 11/2018 

05 

09565/RM1418/131 RM_VZ 7 Obnova běžeckých okruhů Porubský les - 

zpracování projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti 
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09566/RM1418/131 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na “Provedení 

odborného poradenství v oblasti Reálných 

odbytových cen a mimořádně nízkých 

nabídkových cen” 

05 

09567/RM1418/131 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast 

Šeříkova - Na Výspě”, poř. č. 111/2018 

05 

09568/RM1418/131 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Nová radnice - klimatizace”, 

poř. č. 075/2018 

05 

09569/RM1418/131 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ulice Hájkova”, 

poř. č. 107/2018 

05 

09570/RM1418/131 RM_VZ 19 Veřejná zakázka „Dětské dopravní hřiště              

ZŠ Bílovecká“ poř. č. 100/2018 

05 

09571/RM1418/131 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Odkanalizování lokality            

Na Pastvinách”, poř. č. 115/2018 

05 

09572/RM1418/131 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Dostavba kanalizace                

ul. Studeňská - PD, IČ, AD”, poř. č. 126/2018 

05 

09573/RM1418/131 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Demolice objektu Sokolská”, 

poř. č. 128/2018 

05 

09574/RM1418/131 RM_VZ 23 Veřejná zakázka “Stavební úpravy objektu č.p. 75, 

ul. Střelniční”, poř. č. 29/2018 

05 

09575/RM1418/131 RM_VZ 24 Veřejná zakázka “Řešení kolize cyklostezky Odra 

- Morava - Dunaj s rekonstrukcí hrází”, poř.            

č. 124/2018 

05 

09576/RM1418/131 RM_M 7 Oznámení o konání společného jednání o návrhu 

změny č. 1 územního plánu Vřesina 

89 

09577/RM1418/131 RM_M 26 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

89 

09578/RM1418/131 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení urbanisticko-

architektonické studie “záchytné parkoviště              

u sjezdu z ulice Na Karolíně, pěší komunikace                 

s návazností na centrum Ostravy a řešení prostoru 

mezi areálem Ostravské univerzity a řekou” 

89 

09579/RM1418/131 RM_VZ 16 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení studie 

“AREÁL STŘELNIC - OSTRAVA” 

89 

09580/RM1418/131 RM_M 11 Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o TP se spol. 

VERA spol. s.r.o. a OVANET a.s. 

83 

09581/RM1418/131 RM_M 40 Bezpečnostní politika - návrh Směrnice k zajištění 

bezpečnostních procesů v prostředí Magistrátu 

města Ostravy, provozního řádu Centra ICT 

služeb města Ostravy, Směrnice pro řízení 

provozu ICT služeb 

83 

09582/RM1418/131 RM_VZ 25 Veřejná zakázka “Trvalá rezervace kotců”, poř. č. 

133/2018 
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09583/RM1418/131 RM_M 2 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. 

Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, 

do USA (Pittsburgh) ve dnech 29.05.-02.06.2018 

29 

09584/RM1418/131 RM_M 58 Úprava rozpočtu 07 

09585/RM1418/131 RM_M 6 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše 

Semeráka, člena rady města, do Rakouska (Vídeň) 

ve dnech 29.-31.05.2018 

39 

09586/RM1418/131 RM_M 42 Nákup platebních terminálů 09 

09587/RM1418/131 RM_M 43 Výjimka z Generelu veřejného osvětlení 09 

09588/RM1418/131 RM_M 59 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo                        

o poskytnutí komplexu služeb pro zabezpečení 

jeho užití a propagace č. 1941/2018/OD/VZKÚ 

09 

09589/RM1418/131 RM_M 65 Příkazní smlouva mezi Statutárním městem 

Ostrava a Ostravskými komunikacemi, a.s. 

09 

09590/RM1418/131 RM_VZ 17 Zadání zpracování studie proveditelnosti 

“Podzemní parkoviště před Domem kultury města 

Ostravy” 

09 

09591/RM1418/131 RM_MZP 6 Návrh na úpravu funkčních míst odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví, odboru platového                            

a personálního, odboru dopravně-správních 

činností,odboru školství a sportu, a odboru 

živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy 

36 

09592/RM1418/131 RM_VZ 9 Provedení stavebních úprav prostor v 1.NP 

objektu s označením „U“ v areálu Wattova                     

v Ostravě Přívoze 

84 

09593/RM1418/131 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Ostraha objektů a pozemků 

Wattova”, poř. č. 155/2018 

84 

09594/RM1418/131 RM_VZ 12 Nákup vlajek městských obvodů - venkovních 84 

09595/RM1418/131 RM_VZ 18 Veřejná zakázka „Pořízení osobního 

devítimístného vozidla“ poř. č. 103/2018 

84 

09596/RM1418/131 RM_ORG 1 Schválení termínu mimořádné schůze rady města 35 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na “Bytový dům 

Sokolská - studie” 

05 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města                     

č. 0992/RM1418/125 ze dne 24. 4. 2018 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 131. schůze rady města konané dne 19.06.2018 
  
Usnesení číslo: 09495/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 131. schůze rady města konané dne 19.06.2018 

  

 
RM_M 35 
Zpráva z výjezdního jednání Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum 
rady města dle předloženého seznamu do Brna a do Maďarska 
(Budapešť) ve dnech 29.-31.05.2018 
  
Usnesení číslo: 09496/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 09061/RM1418/126 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu z výjezdního jednání Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum rady města dle 

předloženého seznamu do Brna a do Maďarska (Budapešť) ve dnech 29.-31.05.2018 

  

 
RM_M 37 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele 
Národního divadla moravskoslezského, p.o., do Nizozemí (Rotterdam) 
ve dnech 21.-24.5.2018 
  
Usnesení číslo: 09497/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 09154/RM1418/127 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční  pracovní cesty  pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezkého, p.o.,  do Nizozemí (Rotterdam) ve dnech 21.-24.5.2018   
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RM_M 61 
Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace                        
pro projekt “Energetické úspory v BD Úprkova 11” v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 09498/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 06649/RM1418/97 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1,            

IČO: 66002222 na projekt “Energetické úspory v BD Úprkova 11” dle podmínek stanovených             

v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého 

materiálu, za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti tohoto 

projektu stanovenými v části III. odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek Rozhodnutí                       

o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části III. odst. 1 bodu 12) 

písm. a) a b) Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 1 předloženého 

materiálu“ 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 20.06.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 62 
Příprava projektu „Po naučných stezkách bez hranic“ 
  
Usnesení číslo: 09499/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „Po naučných stezkách bez hranic“ 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: 30.06.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_VZ 15 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce dopadové plochy střelnice MPO“ poř. 
č. 53/2018 
  
Usnesení číslo: 09500/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

instalaci nového záchytného zařízení vč. úprav záchytného, terčového a výstřelného prostoru 

střelnice Městské policie Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

ST Systems International s.r.o. 

se sídlem: Polní 780/92, 639 00 Brno 

IČO: 292 02 582 

za cenu nejvýše přípustnou 865.620,20 Kč bez DPH 
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RM_M 33 
Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku SMO: v publikaci 
Katalogových listů GŘ HZS ČR a v publikaci Fotoknihy Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09501/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1, Hasičskému 

záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 

70884561, za účelem použití v publikaci Katalogových listů stanic GŘ HZS ČR 

  

2) vydává 

  
souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy dle přílohy č. 2, fyzické osobě 

Mgr. Jarmila Prudká, Ul. Pionýrů 810, Frýdek - Místek PSČ: 738 02, IČO: 74314157,  DIČ 

CZ406112043, za účelem použití heraldického znaku v publikaci Fotoknihy Ostrava. 

  

 
RM_M 38 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety 
Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do Rakouska (Vídeň) a           
do Lucemburska (Lucemburk) ve dnech 22.-24.07.2018 
  
Usnesení číslo: 09502/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

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

primátora, do Rakouska (Vídeň) a do Lucemburska (Lucemburk) ve dnech 22.-24.07.2018        

za účelem účasti na pracovním jednání se zástupci Evropské investiční banky 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 13/88  
  

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 21.08.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_MZP 4 
Návrh na uzavření soudního smíru se společností BDSTAV MORAVA 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09503/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 01523/RM1418/25 
k usnesení č. 08317/RM1418/116 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na schválení soudního smíru dle § 99 o.s.ř. v soudním řízení vedeném u Krajského 

soudu v Ostravě pod sp.zn. 4 Cm 7/2015 ve věci žalobce, statutárního města Ostravy, proti 

žalovanému, BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36, IČO: 26807947,         

o zaplacení smluvní pokuty, za podmínek stanovených v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 34 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města          
za období od 01.02.2018 do 11.06.2018 
  
Usnesení číslo: 09504/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 

od 01.02.2018 do  11.06.2018 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.08.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 31.08.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
3) projednala 

  
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených           

do 11.06.2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Podnět občana statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09505/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

  

 
RM_M 1 
Veletrh EXPO REAL 2018 - doprovodné služby 
  
Usnesení číslo: 09506/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
38 

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

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na zajištění služeb na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí EXPO REAL v Mnichově mezi statutárním městem Ostrava a společností 

Crest Communications a.s. 

se sídlem Ostrovní 126/30, 110 00  Praha 1, IČO 27169227 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje, 
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aby zajistil podpis smlouvy  dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na zajištění služeb na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí EXPO REAL v Mnichově mezi statutárním městem Ostrava a 

Michalem Daňkem 

se sídlem Berkova 1206/25, 612 00 Brno, IČO: 61429040 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu         

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje, 

aby zajistil podpis smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
5) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o přijetí daru a o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Ostrava a společností 

Pivovary Staropramen, s.r.o. 

se sídlem Nádražní 43/84, Praha 5, PSČ: 150 00, IČO: 24240711 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu         

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje, 

aby zajistil podpis smlouvy dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 36 
Veletrh EXPO REAL 2018 - úprava smlouvy s Hlavním městem Praha 
  
Usnesení číslo: 09507/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
38 
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k usnesení č. 09203/RM1418/128 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s posunutím termínu pro vystavení zálohové faktury v návrhu smlouvy o společné expozici            

a prezentaci na veletrhu Expo Real 2018, která má být uzavřená 

mezi 

statutárním městem Ostravou 

a hlavním  městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha, IČO: 00064581 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh “Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních závazků při 
zabezpečení přepravy akreditovaných účastníků konference TBEX 
EUROPE 2018” 
  
Usnesení číslo: 09508/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 08384/RM1418/117 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních závazků při zabezpečení přepravy 

akreditovaných účastníků konference TBEX EUROPE 2018” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 46 
Schválení přípravy a realizace „Mezinárodní konference k tématu 
adaptace na změnu klimatu“ a použití finančních prostředků 
  
Usnesení číslo: 09509/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu a realizaci “Mezinárodní konference k tématu adaptace na změnu klimatu” dle 

důvodové zprávy 
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2) pověřuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje  

k podpisu objednávek na zajištění konferenčních prostor, cateringu, technického vybavení            

a dalších služeb dle důvodové zprávy v celkové výši 136 292 Kč bez DPH dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu  

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 15 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 09510/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, v celkové pořizovací 

hodnotě 347 310,- Kč 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu : 

předseda X XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX 

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX 

                   Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi likvidační komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Vítězslav Boháč, T: 31.07.2018 

 technik 
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RM_M 16 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,               
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 09511/RM1418/131 

(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 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1 tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 22.06.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 32 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 09512/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

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

v celkové pořizovací hodnotě 79 835 521,- Kč (zůstatková hodnota 1,- Kč) dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu : 

předseda :      XXXX XXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX 

členové :         XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

                       XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXX 

                       XXXX XXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX 

                       XXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

                       Radmila Glosová - majetkový odbor MMO  

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise vyhotovit zápis o provedení likvidace movitého majetku dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Aleš Vícha, T: 20.07.2018 

 vedoucí technického odboru 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platu ředitele Domova Slunečnice Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 09513/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
30 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu platu ředitele příspěvkové organizace zřízené zastupitelstvem města Ostravy v oblasti 

sociální péče s účinností od 1. 8. 2018 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na navýšení počtu zaměstnanců příspěvkovým organizacím                 
v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 09514/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
86 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
navýšení počtu zaměstnanců v příspěvkových organizacích v oblasti sociální péče: 

a) Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace s účinností od 1. 7. 2018         

o 2 zaměstnance na celkový počet 72, 

b) Domovu Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace s účinností od 1. 7. 2018                           

o 18 zaměstnanců na celkový počet 277, 

c) Domovu Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2018        

o 10 zaměstnanců na celkový počet 212 a další navýšení s účinností od 1. 1. 2019                    

o 4 zaměstnance na celkový počet 216 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím  v 

celkové výši 5 010 tis. Kč dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem          

na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava Přívoz ve výši 190 tis. Kč 

b) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 

4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba ve výši 3 555 tis. Kč 

c) Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO70631875, se sídlem 

Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh ve výši 1 265 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

§4357, pol. 5909, ORJ 180                                                     o 5 010 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 35                                      o    165 tis. Kč 

§4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 35                                      o      25 tis. Kč 

§4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 40                                      o 2  288 tis. Kč 

§4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 40                                      o 1  267 tis. Kč 
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§4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 37                                      o  1 012 tis. Kč 

§4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 37                                      o    253 tis. Kč 

  

4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

- navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Slunovrat, Ostrava - 

Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841 na základě smlouvy o závazku veřejné služby  

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02983/2015/SOC, ve výši 190 tis. Kč, 

- navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631883 na základě smlouvy o závazku veřejné služby                       

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02816/2015/SOC, ve výši 3 555 tis. Kč, 

- navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Čujkovova, Ostrava - 

Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875 na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02872/2015/SOC, ve výši 1 265 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) a úpravu závazných ukazatelů dle bodu 4) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 57 
Návrh na navýšení investičního příspěvku a změnu podmínek pro 
čerpání a vyúčtování příspěvků poskytnutých Domovu Slunovrat, 
Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 09515/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 02672/RM1418/39 
k usnesení č. 07059/RM1418/100 
k usnesení č. 07556/RM1418/107 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o navýšení investičního příspěvku Domovu Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 

organizace, IČO 70631841, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz o 11.718 tis. 

Kč dle důvodové zprávy 

  

2) rozhodla 

  
o změně stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičních příspěvků a účelového 

neinvestičního příspěvku, poskytnutých Domovu Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 

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

zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží běžné výdaje 

§ 4350, pol. 5909, ORJ 180                                   o 11.718 tis. Kč 

- zvýší investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4350, pol. 6351, ORJ 180, ORG 35                   o 9.609 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ORJ 180, ORG 35                   o 2.109 tis. Kč 

  

4) schvaluje 

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

navýšení investičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, 

příspěvková organizace, IČO 70631841, na základě smlouvy o závazku veřejné služby             

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02983/2015/SOC, o 11.718 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

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

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 5 (zn.předkl.) 
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Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelných 
movitých věcí svěřených k hospodaření právnické osobě Národního 
divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 09516/RM1418/131 

42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas  s vyřazením a likvidací neupotřebitelných movitých věcí statutárního města 

Ostravy, které byly předány  k hospodaření právnické osobě Národní divadlo moravskoslezské, 

příspěvková organizace, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČO: 00100528, v pořizovací hodnotě 146.596 Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci movité věci dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace movité věci dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 41 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o změnu 
podmínek čerpání poskytnutého účelového příspěvku na pořízení 
hudebních nástrojů a souvisejícího příslušenství 
  
Usnesení číslo: 09517/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 08972/RM1418/125 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně podmínek poskytnutí účelového příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava,           

IČO: 00100528, na pořízení hudebních nástrojů a souvisejícího příslušenství dle přílohy č. 3 
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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 24/88  
  

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

 investiční příspěvky na ORJ 160 

 na § 3311, pol. 6351, org. 4234                   o 44 tis. Kč 

- z v y š u j í 

 neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

 na § 3311, pol. 5331, org. 4234, ÚZ 2003   o 44 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, 

- snížení investičního příspěvku       o 44 tis. Kč 

- zvýšení neinvestičního příspěvku   o 44 tis. Kč 

  

 
RM_M 24 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Knihovny 
města Ostravy, p.o. 
  
Usnesení číslo: 09518/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2, 

702 00 Ostrava, IČO 00097586, a o vystavení předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením 

darovací smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 4 
Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné movité věci svěřené 
k hospodaření právnické osobě Ostravské muzeum, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 09519/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas s prodejem přebytečné svěřené movité věci ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, která byla předána k hospodaření právnické osobě Ostravské muzeum, příspěvková 

organizace, se sídlem se sídlem Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava, IČO: 00097594, 

v pořizovací hodnotě 528.280,- Kč dle přílohy č. 1 a uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 3 

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace,            
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 09520/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 09209/RM1418/128 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, se sídlem 28. října 

2556/124, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a vydání rozhodnutí o prominutí odvodu dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Schválení objednávek v rámci akce “Ostrava v Praze” 
  
Usnesení číslo: 09521/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
vystavení objednávek na organizace 

a) Národní divadlo moravskoslezské,  příspěvková organizace,  ul.  Čs. legií č. 148/14,  701 04 

Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100528: 

- na zajištění představení „Lazebník sevillský“ v Divadle pod Palmovkou za cenu nejvýše 

přípustnou 248.000,- Kč včetně DPH 

- na zajištění představení „L2“ v Divadle Komedie za cenu nejvýše přípustnou 270.000,- Kč 

včetně DPH 

- na zajištění propagace, PR a reklamy celé akce „Ostrava v Praze“ za cenu nejvýše přípustnou 

363.000,- Kč včetně DPH 

b) Divadelní společnost Petra Bezruče s.r.o., ul. 28. října 1701/120, 702 00 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO 25382276: 

- na zajištění představení „Maryša“ a „Spalovač mrtvol“ v Divadle v Celetné za cenu nejvýše 

přípustnou 128.000,- Kč včetně DPH 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

k podpisu objednávek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 18.07.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují 

běžné výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5169, ÚZ 7101   o 1 330 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5175, ÚZ 7101   o      30 tis. Kč 

- snižují 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101   o 1 300 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5175, ÚZ 1355   o        6 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222                   o        9 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5164                   o      10 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5169                   o        6 tis. Kč 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355   o      29 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 70 
Žádost Ostravského centra nové hudby o navýšení poskytnuté 
neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 09522/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 2328/ZM1418/36 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení víceleté neinvestiční účelové dotace poskytnuté pro rok 2018 

Ostravskému centru nové hudby, z.s., se sídlem Dr. Šmerala 1626/2, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70631531, na realizaci projektu „Ostravské dny nové hudby           

a opery“ o 250 tis. Kč dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté 

neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví ev. č. 

1296/2018/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeném          

v bodě 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101          o      250 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

investiční transfery na ORJ 160 

na § 3392, pol. 6313, ORG 4259       o     250 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 09523/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
46 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava                                   

v oblasti školství s účinností od 01.07.2018 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 56 
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na Rekonstrukci 
fotbalového stadionu Bazaly 
  
Usnesení číslo: 09524/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
45 

  
k usnesení č. 2339/ZM1418/36 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 190 445 000,- Kč  obchodní společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 

na Rekonstrukci fotbalového stadionu Bazaly dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a                      

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy mezi statutárním městem Ostravou a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje rezerva pro strategické investice 

na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080, ORJ 230 o 20 000 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ÚZ 1080,  ORJ 161 o 20 000 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zapracovat do návrhu kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

rok 2019 částku ve výši 140 445 tis. Kč na Rekonstrukci fotbalového stadionu Bazaly dle bodu 

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí, schválení a uložení  body 1) až 3)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 9 
Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. - změny 
podmínek čerpání poskytnutých příspěvků 
  
Usnesení číslo: 09525/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 06427/RM1418/94 
k usnesení č. 07359/RM1418/104 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změny u poskytnutých účelových příspěvků organizaci Středisko volného času, Ostrava - 
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Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559: 

a) neinvestiční příspěvek na ”opravu havarijního stavu výměníkové stanice” schválený usn.     

č. 07359/ZM1418/104 ze dne 3.10.2017: 

- změna termínu pro čerpání a závěrečné vyúčtování (finanční vypořádání vč. vrácení 

nevyčerpaných prostředků), a to “do 31.12.2018” 

b) neinvestiční příspěvek na ”opravu elekroinstalace vč. osvětlení, opravu a vybavení vrátnice 

a centrální šatny, podporu celoroční zájmové činnosti, opravy zabezpečení táborové 

základny” schválený usn. č. 06427/RM1418/94 ze dne 23.5.2017: 

- změna termínu pro čerpání a závěrečné vyúčtování (finanční vypořádání vč. vrácení 

nevyčerpaných prostředků), a to “do 31.10.2019” 

  

 
RM_M 17 
Souhlas zřizovatele s přípravou, předložením a realizací projektů           
v rámci výzvy OP výzkum, vývoj a vzdělávání - “Šablony II” středisky 
volného času a domem dětí a mládeže, příspěvkovými organizacemi 
  
Usnesení číslo: 09526/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou, předložením a realizací projektů ze strany středisek volného času a domu dětí           

a mládeže v rámci Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání, výzva č. 02_18_063 

“Šablony II” , a to: 

-Střediskem volného času Korunka, Ostrava  -Mariánské Hory, příspěvková organizace           

(IČO 75080508), 

-Střediskem volného času Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace                            

(IČO 75080559); 

-Střediskem volného času Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace (IČO 75080516) 

-Domem dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace (IČO 75080541) 

dle důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení ředitelce/řediteli 

-Střediska volného času Korunka, Ostrava  -Mariánské Hory, příspěvková organizace            

(IČO 75080508), 

-Střediska volného času Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace (IČO 75080559); 

-Střediska volného času Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace (IČO 75080516) 

-Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace (IČO 75080541) 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.08.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 39 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 
  
Usnesení číslo: 09527/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
42 

  
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 

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

Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, dle důvodové zprávy a přílohy                                  

č. 1 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: 30.06.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 55 
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy společnosti PARA HOCKEY OSTRAVA z.s. na uspořádání 
OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey Championschips 
  
Usnesení číslo: 09528/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 2336/ZM1418/36 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 7 mil. Kč PARA HOCKEY 
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OSTRAVA z.s., IČO 06852637, se sídlem Nádražní 1325/18, 702 00 Moravská Ostrava            

na zajištění OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey Championships dle důvodové zprávy         

a Přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava mezi statutárním městem Ostrava a PARA 

HOCKEY OSTRAVA z.s. dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 161 o 1 000 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 1 000 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 6 mil. Kč           

na uspořádání OSTRAVA 2019 World Para Hockey Championships 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1), 2) a 3) tohoto 

usnesení na jeho jednání dne 20.6.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_MZP 3 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09529/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
90 
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Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na řádnou valnou hromadu obchodní 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, Ostrava-

Moravská Ostrava, IČO 64613895 hlasovat: 

A) PRO v bodech programu valné hromady číslo 1 až 3: 

1) Účetní závěrka společnosti, zpráva o hospodaření společnosti za rok 2017 a návrh na 

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

2) Změny struktury a ceníku Tarifu integrovaného dopravního systému Moravskoslezského 

kraje ODIS pro rok 2018, platné od 1.9.2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

3) Sjednání obchodních případů nad 500 tis. Kč dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: JUDr. Lukáš Semerák, T: 27.06.2018 

 člen rady města 

  
 

RM_MZP 5 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Garáže Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09530/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy 

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo 

nábřeží 1167/12, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25360817 hlasovat: 

A) PRO v bodě programu číslo: 

2) Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2017 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2017            

a návrhu na úhradu ztráty dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

4) Projednání a schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017 a schválení návrhu 
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na úhradu ztráty dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

5)  Návrh podnikatelského plánu pro rok 2018 dle přílohy č. 5  předloženého materiálu 

6)  Návrh na odvolání a volbu orgánů společnosti a schválení smlouvy o výkonu funkce dle 

přílohy č. 6 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu valné hromady 

  

 Vyřizuje: JUDr. Lukáš Semerák, T: 22.06.2018 

 člen rady města 

  
 

RM_M 12 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část pozemku p.p.č. 
219/23 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 09531/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 728/15  - ost. plocha, jiná plocha  o výměře 11 m2, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle 

geometrického plánu č. 3435-P11/2017 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou,  nově 

označená jako pozemek p.p.č. 728/42 - ost. plocha, jiná plocha 

- část pozemku p.p.č. 1095/1 - ost. plocha, silnice o výměře 61 m2, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle geometrického plánu 

č. 3435-P11/2017 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, nově označena jako 

pozemek p.p.č. 1095/54 - ost. plocha, silnice   

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí prodat  část pozemku p.p.č. 1095/1 - ost. plocha, silnice o výměře 61 m2 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 

městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle geometrického plánu č. 3435-P11/20174 
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vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, nově označena jako pozemek 1095/54 - ost. 

plocha, silnice v souladu s čl. 7  odst. (3) bod b) Obecně závazné vyhlášky  č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, v úplném znění    

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p.p.č. 219/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 147 m
2
 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu 

Ostrava-Jih, která je dle geometrického plánu č. 3433-403/2017, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh 

nad Odrou,  nově označena jako pozemek p.p.č. 219/34 - ost. plocha, jiná plocha                             

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Souhlas vlastníka komunikace s úpravou dopravního značení                  
a instalací ocelových sloupků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09532/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s úpravou dopravního značení a instalací ocelových sloupků na veřejně přístupné účelové 

komunikaci spojující Kostelní náměstí s ulicí Střelniční  na části pozemku parc. č. 80 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostrava dle situace, která je 

přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

pro žadatele městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  

 
RM_M 19 
Návrh na souhlas se stavbami “Rekonstrukce ulice Ludmilina, Ostrava - 
Mar. Hory” a “Úpravy veřejného prostranství mezi ul. Lámař, Výdušná             

(zn.předkl.) 
08 
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a Koblovská” 
  
Usnesení číslo: 09533/RM1418/131 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s realizací stavby “Rekonstrukce ul. Ludmilina, Ostrava - Mariánské Hory” umístěné na části 

pozemku p.p.č. 142/63 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,   

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

pro žadatele městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, 

za podmínky, že stavba bude koordinována s Ostravskými vodárnami a kanalizacemi a.s. 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním  stavby “Úpravy veřejného prostranství mezi ulicemi Lámař, Výdušná                           

a Koblovská”, která má být umístěna mj. na části pozemku pozemku parc. č. 297/1 v k. ú. 

Koblov, obec Ostrava, 

v rozsahu dle katastrálního situačního výkresu, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Slezská Ostrava. 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas se stavbami “Rekonstrukce prostoru před farou               
ul. Hozova, Ostrava-Mariánské Hory” a “Úprava křižovatky Radvanická 
x Čapkova” 
  
Usnesení číslo: 09534/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s realizací stavby “Rekonstrukce prostoru před farou ul. Hozova, Ostrava - Mariánské Hory” 

umístěné mj. také na pozemku parc. č. 142/6 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

  

v rozsahu dle koordinačního situačního výkresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, 

za podmínky, že rekonstrukce prostoru před farou ul. Hozova, Ostrava - Mariánské Hory bude 
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projednána se správcem veřejného osvětlení a jeho připomínky budou respektovány  

  

2) souhlasí 

  
s umístěním a provedením stavby “Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova”, která má být 

umístěna na pozemcích v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 790/88 

- parc. č. 3266/1  

- parc. č. 3266/4 

v rozsahu dle situačního výkresu, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

pro žadatele městský obvod Radvanice a Bartovice 

za splnění níže uvedených podmínek: 

- stavba zohlední vedení cyklistické trasy umístěné ve vozovce, v případě uzávěry křižovatky 

zajistí pro cyklisty objízdnou trasu a přechodné značení bude odsouhlaseno                                        

s cyklokoordinátorem města,   

- stavba bude koordinována s investiční stavbou města “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, 

oblast Radvanice, Bartovice včetně komunikace”. 

  

 
RM_M 21 
Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení včetně zpětné trakční 
skříně k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh             
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření smlouvy o výpůjčce s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 09535/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním kabelového vedení včetně zpětné trakční skříně v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č.  3594/31 - ostatní plocha, dráha 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 61974757 

v rámci stavby “Zřízení zpětné trakční skříně DPO na ulici 28. října v úseku 25” 
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2) rozhodla 

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

kabelového vedení včetně zpětné trakční skříně k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3594/31 - ostatní plocha, dráha 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 61974757  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava a to: 

- parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 

- parc. č. 3594/31 - ostatní plocha, dráha o výměře 7 m2 

s vypůjčitelem: 

Dopravní podnik Ostrava a. s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

za účelem vybudování kabelového vedení včetně zpětné trakční skříně v rámci stavby “Zřízení 

zpětné trakční skříně DPO na ulici 28. října” 

výpůjčka se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce a skončí dnem, 

který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - kabelového vedení v 

pozemcích parc. č. 3594/10 a parc. č. 3594/31, oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

včetně zpětné trakční skříně umístěné na pozemku parc. č. 3594/10 v k. ú. Moravská Ostrava 

do veřejného seznamu, nejpozději však 31.12.2021 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene 
  
Usnesení číslo: 09536/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

břemene evid. č. 2236/2016/MJ ze dne 22. 8. 2016 s budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Návrh na záměr statutárního města Ostrava pronajmout 
vodohospodářské stavby 
  
Usnesení číslo: 09537/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

I. Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava 

- Kanalizace celkové délky 607,57 m na ul. Parcelní je rozdělena na: 

a) stoku A DN 300 délky 260,55 m včetně 5 kusů kanalizačních šachet DN 1000 s poklopy  

BEGU D 400 

b) stoku B1 DN 250 délky 161,65 m včetně 6 kusů kanalizačních šachet DN 1000 s poklopy  

BEGU  D400 

c) stoku B2 DN 400 délky 185,37 m, 

vše uložené v pozemcích parc. č. 498/1 a parc. č. 491/4 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 4/18/VH/K ze dne 26. 1. 2018. 

- Kanalizace dešťová na ul. Jahodová je provedena zasakovacím pruhem, který je umístěn 

podél jížní strany zpevněné komunikace o hloubce 0,45 m, v celkové délce 135 m a vodovod 

DN 80 v celkové délce 122 m včetně 2 kusů hydrantů, vše uložené v pozemcích parc. č. 1918, 

parc. č. 1077/2, parc. č. 1080/5, parc. č. 1082/5, parc. č. 1084/4, parc. č. 1076/3, parc. č. 1920, 

parc. č. 1074/5, parc. č. 1074/6, parc. č. 1076/4 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. 

Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 31/18/VH/K ze dne 2. 5. 2018. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek, 
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který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou, a to: 

- ev. č. 2169/2018/MJ ze dne 4. 6. 2018 od fyzických osob jednotnou kanalizaci DN 300 

celkové délky 350 m včetně 12 kusů kanalizačních šachet DN 1000, uloženou v pozemcích 

parc. č. 1195/6, parc. č. 1195/8, parc. č. 1195/10, parc. č. 1195/12, parc. č. 1195/14, parc. č. 

1195/16, parc. č. 1195/18, parc. č. 1195/20,  parc. č. 1195/21, parc. č. 1195/22, parc. č. 1205/1, 

parc. č. 2274, parc. č. 1850/132, vše v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava. Užívání stavby vodního 

díla bylo povoleno rozhodnutím č. 14/17/VH ze dne 1. 12. 2017. 

  

 
RM_M 27 
Návrh na souhlas s umístěním staveb. objektů, uzavření smluv                  
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, návrh na uzavření nájemních 
smluv 
  
Usnesení číslo: 09538/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 85/10 – orná půda 

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 

pro investory: 

XXXX XXXXX XXXXXXXis, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XX XX XXXXX XXX XX XXXXXald, 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXlká, datum narození XX XX XXXX 

bydliště U XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

XXXXXXXX 

v rámci stavby “RD JAKOVIDISOVI Proskovice”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 85/10 – orná půda 

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 
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XXXX XXXXX XXXXXXXis, datum narození XXX XXX XX81 

bydliště XXXXXXXX XX XX XXXXX XXX XX XXXXXXld, 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXlká, datum narození XX XX XXXX 

bydliště U Staré XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

XXXXXXa, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 85/10 - orná půda             

o výměře 11,5 m2 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 

s nájemci 

XXXX XXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XX XX XXXXX XXX XX XXXXXXXXX 

Mgr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, datum narození XX XX XXXX 

bydliště X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

XXXXXXX 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky v rámci stavby “RD 

JAKOVIDISOVI Proskovice” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 1.035,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky 

umístěné v pozemku parc. č. 85/10 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava ve prospěch každého 

vlastníka pozemku parc. č. 85/11 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, do veřejného seznamu, 

nejpozději však 31.12.2021 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice, sjezdu a nájezdu a přístupového 

chodníku do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3265/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

pro investory: 

manželé 
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XXXXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

XXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXe, 

v rámci stavby “Sjezd, přípojka vody a oplocení parc. č. 144, k. ú. Radvanice”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 4/2 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice, užívání částí pozemku pro 

přístup a příjezd k pozemku parc. č. 144 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, k pozemku: 

parc. č. 3265/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

manželé 

XXXXXXXX XXXXeš, datum narození XXX XX XXXX 

XXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 3265/9 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 27 m2 a části B o výměře 9 m2 v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava 

s nájemci 

manželé 

XXXXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

XXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

za účelem vybudování vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice a sjezdu a nájezdu              

a přístupového chodníku pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 144 v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, to vše v rámci stavby “Sjezd, přípojka vody a oplocení parc. č. 144, k. ú. Radvanice” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m
2
/rok tj. 3.240,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti vodovodní přípojky včetně vodoměrné 

šachtice v pozemku parc. č. 3265/9 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a služebnosti užívání částí 
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pozemku parc. č. 3265/9 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava pro přístup a příjezd k pozemku parc. 

č. 144 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 144               

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, do veřejného seznamu, nejpozději však 31.12.2021 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) souhlasí 

  
s umístěním 

vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice a vnější části vnitřního rozvodu pitné vody                 

do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice do pozemků 

parc. č. 1709 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1731 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

vnější části vnitřního rozvodu pitné vody do pozemku 

parc. č. 1731 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

pro investora: 

RESIDOMO, s.r.o. 

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

IČO: 052 53 268, 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro objekt na parcele č. 1019 v k. ú. Kunčičky”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 7/2 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice a vnější části 

vnitřního rozvodu pitné vody k pozemkům: 

parc. č. 1709 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1731 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

RESIDOMO, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
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IČO: 052 53 268, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Kunčičky, obec 

Ostrava, a to: 

parc. č. 1709 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1,18 m2 

parc. č. 1731 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24,61 m2 

s nájemcem 

RESIDOMO, s. r. o. 

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

IČO: 052 53 268, 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice 

umístěné v pozemcích parc. č. 1709 a parc. č. 1731 v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava a vnější 

části vnitřního rozvodu pitné vody umístěného v pozemku parc. č. 1761 v k. ú. Kunčičky, obec 

Ostrava v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro objekt na parcele č. 1019 v k. ú. Kunčičky” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 2.321,10 Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky včetně 

vodoměrné šachtice umístěné v pozemcích parc. č. 1709, parc. č. 1731 v k. ú. Kunčičky, obec 

Ostrava, vnější části vnitřního rozvodu pitné vody umístěného v pozemku parc. č. 1731 v k. ú. 

Kunčičky, obec Ostrava ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1019, jehož součástí 

je stavba: Kunčičky, č.p. 238, bydlení v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, do veřejného seznamu, 

nejpozději však 31.12.2021 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností              
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 09539/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch oprávněného a uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě – zřízení, provozování a údržby přípojky splaškové kanalizace             

k pozemku: 

parc. č. 5441 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

RESIDOMO, s.r.o. 

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

IČO 052 53 268, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnosti ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. 3867/1, parc.               

č. 3867/9, parc. č. 3870/2, parc. č. 3870/11, parc. č. 3870/12, všechny v k. ú. Pustkovec, obec 

Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebností – zřízení, provozování a údržby 5 

vodovodních přípojek, 5 přípojek splaškové kanalizace a užívání části pozemku pro přístup              

a příjezd k pozemkům parc. č. 3867/1, parc. č. 3867/9, parc. č. 3870/2, parc. č. 3870/11, parc. 

č. 3870/12, všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, k částem pozemku: 

parc. č. 4422/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Abano s.r.o. 

se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 

IČO 267 97 518, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

inženýrské sítě – zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 90 k pozemku: 

parc. č. 4408/121 – zahrada 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

XXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 
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podíl ve výši 1/4, 

XXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXruba, 

podíl ve výši 1/4, 

XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXa, 

podíl ve výši 1/2, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům                  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09540/RM1418/131 

(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 přípojky NN 0,4 kV k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice, 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky NN včetně pilíře se skříní k  pozemku                            

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1226/92 - orná půda 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 
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se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti závěsného kabelu 
veřejného osvětlení včetně svítidla veřejného osvětlení s vlastníkem 
pozemku - fyzickou osobou pro oprávněného SMO 
  
Usnesení číslo: 09541/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o  zřízení služebnosti inženýrské sítě 

závěsného kabelu veřejného osvětlení včetně svítidla veřejného osvětlení k pozemku: 

p. p. č. 895/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v  k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s vlastníkem uvedených pozemků: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce se společnostmi Koordinátor ODIS 
s.r.o., Ostravský informační servis, s.r.o. a Dopravní podnik Ostrava a.s. 
- Přestupní uzel svinovské mosty 
  
Usnesení číslo: 09542/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce 4 světelných vitrín v příčné chodbě svinovských 

mostů na pozemku parc.č. 3741/1, ostatní plocha, dráha, v k.ú. Svinov, obec Ostrava   

se 

společností Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, Moravská Ostrava, 702 

00 Ostrava, IČO: 64613895 

za účelem  zveřejňování orientačních a informačních bannerů pro cestující  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce 1 světelné vitríny na BUS zastávkách                

pod svinovskými mosty na pozemku parc.č. 3741/1, ostatní plocha, dráha, v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava   

se 

společností Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26879280 

za účelem  zveřejňování orientačních a informačních bannerů pro cestující  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části stavebního objektu SO 860-15-26.3 - 

Přestupní uzel svinovské mosty - Zastřešení pod mosty na pozemku parc.č. 3741/1, ostatní 

plocha, dráha, v k.ú. Svinov, obec Ostrava   

se 

společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757 

za účelem  vypůjčení nebytových prostor jako zázemí pro řidiče 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Dohoda o finančním vypořádání se společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
a společností FC Baník Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09543/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít dohodu o finančním vypořádání se společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 

Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30  Ostrava, IČO 25911368 a společností FC Baník Ostrava, a.s., 

se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 64610128, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09544/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností TOWER FOOD s. r. o., se sídlem č.p. 137, 763 25 Loučka, IČO 269 59 437 

za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky 

za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok, tj. 12.187,50 Kč celkem za celou dobu nájmu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh na záměr města pronajmout a vypůjčit části pozemků 
  
Usnesení číslo: 09545/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

o výměře 5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě, která je 

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

zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4246/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 22,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu v situačním snímku                 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 234/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 

- p. p. č. 562/2 - osatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 

- p. p. č. 562/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 

- p. p. č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 

- p. p. č. 907/41 - osatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91 m2 
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- p. p. č. 907/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2 

- p. p. č. 904/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout částí pozemku parc. č. 1293/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace, a to část A o výměře 1,5 m2 a část B o výměře 1,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě, která je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 
  
Usnesení číslo: 09546/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o využívání sportoviště 

se zapsaným spolkem 

Česká asociace amerického fotbalu z.s. 

se sídlem U Slavie 1540/2a Praha 10 100 00 

identifikační číslo: 60164115 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Návrh na souhlas s umístěním reklamních informačních tabulí                   
na pozemcích v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 09547/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním reklamních informačních tabulí na částech pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, a to: 
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- parc.č. 4685/5, trvalý travní porost 

- parc.č. 4685/26, ost. plocha - ost. komunikace 

- parc.č. 4685/36, trvalý travní porost 

- parc.č. 4833/3, ost. plocha - ost. komunikace 

vše v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava (ul. Technologická) 

pro: 

Moravskoslezské inovační centrum a.s. 

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

IČO: 253 79 631 

v rámci realizace stavby “Naváděcí tabule Technologická MSiC” 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do částí pozemků              
ve vlastnictví statutárního města Ostrava. Návrh na uzavření smlouvy              
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy s CTP Invest, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 09548/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přípojky dešťové kanalizace do části pozemku parc.č. 269/5 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace, přípojky VN a přípojky SLP do části pozemku parc. č. 302/2 - ostatní 

plocha, zeleň, oba v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

pro: 

CTP Invest, spol. s r.o., 

se sídlem: Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec 

IČO: 261 66 453 

 v rámci stavby: “CTPark Ostrava, Objekt O26” 

dle katastrálního situačního výkresu, který je přílohou č. 1/4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

zřízení, provozování a údržbu  přípojky dešťové kanalizace, přípojky VN a přípojky SLP              

v pozemcích  ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- parc. č. 269/5  ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 302/2  ostatní plocha, zeleň  

oba v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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CTP Invest, spol. s r.o., 

se sídlem: Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec 

IČO: 261 66 453 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku parc.č. 269/5 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2 a na část pozemku parc.č. 302/2 - ostatní plocha, 

zeleň o výměře 120 m2  oba v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

se 

společností CTP Invest, spol. s r.o., se sídlem: Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, 

IČO: 261 66 453, za účelem vybudování inženýrských sítí - přípojky dešťové kanalizace, 

přípojky VN a přípojky SLP v rámci stavby “CTPark Ostrava, Objekt O26”, za nájemné ve 

výši 90,-Kč/m2/rok, tj. 14.220,-Kč ročně, na dobu určitou, nejpozději do 31. 12. 2020, dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Návrh na uzavření Dohody o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti, 
návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě a zpevněné plochy             
do části pozemku v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 09549/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

evid. č. 3159/2015/MJ ze dne 21. 12. 2015 ve znění dodatku č. 1 evid. č. 3159D1/2017/MJ ze 

dne 8. 6. 2017, s budoucím oprávněným: 

XXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydlištěm: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXX XX Ostrava 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
- s umístěním vodovodního řadu DN 80 PE a plynovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy parc. č. 3827/1  - ostatní plocha, silnice v k. ú. Stará Bělá, obec 
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Ostrava, 

- s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 3827/1  - ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro přístup a příjezd k neveřejné účelové 

komunikaci na pozemcích parc. č. 1838/16 a parc. č. 1838/17 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

pro: 

XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

bydlištěm: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX Ostrava 

v rámci stavby “Neveřejná účelová komunikace na parc. č. 3827/1, 1838/16, 1838/17, 1838/18 

v k.ú. St.Bělá” 

  

3) rozhodla 

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

- zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 80 PE a plynovodní přípojky v pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava, 

- užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 3827/1  - ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro přístup a příjezd k účelové komunikaci na 

pozemcích parc. č. 1838/16 a parc. č. 1838/17 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s budoucím 

oprávněným: 

XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

bydlištěm XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX Ostrava 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava o celkové 

výměře 41 m
2
, a to část označenou v situačním snímku jako “A” o výměře 17 m

2
 a část 

označenou v situačním snímku jako “B” o výměře 24 m2 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava (ul. 

Junácká), 

se 

XXXXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

bydlištěm: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX Ostrava - XXXXX XXXX 

za účelem vybudování vodovodního řadu DN 80 PE, plynovodní přípojky a veřejné 

nepřístupné účelové komunikace v rámci realizace stavby “Neveřejná účelová komunikace                 

na parc.č. 3827/1, 1838/16, 1838/17, 1838/18 v k.ú. Stará Bělá”, za nájemné ve výši                    

90,- Kč/m
2
/rok, tj. 3 690,- Kč/rok, na dobu určitou ode dne nabytí účinnosti této smlouvy                

a skončí dnem, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrských sítí -  

vodovodního řadu DN 80 PE, plynovodní přípojky a užívání části pozemku pro přístup               
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a příjezd k účelové komunikaci do veřejného seznamu, nejpozději však do 31. 12. 2019, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 54 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku                            
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy           
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy s fyzickou osobou. 
  
Usnesení číslo: 09550/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním STL plynovodu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 p. p. č. 479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro: 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXX 

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Výstavba STL plynovodu a 3 ks STL plynovodních přípojek, ul. Dostálová” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby STL plynovodu v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXX 

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to 

p.p.č. 479/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 7,51 m
2
 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
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(ul. Dostálova) 

s 

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX 

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m
2
/rok, tj. 675,90/ročně, za účelem vybudování STL plynovodu              

v rámci realizace stavby “Výstavba STL plynovodu a 3 ks STL přípojek, ul. Dostálova”,            

na dobu určitou ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a skončí dnem, který předchází dni 

právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - STL plynovodu k pozemku p.p.č. 479/2             

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve prospěch nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí 

- STL plynovodu v pozemku p.p.č. 479/2, zřízeného v rámci stavby, do veřejného seznamu, 

nejpozději však do 31. 12. 2019, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 63 
Návrh na záměr města změnit pachtovní smlouvu (Radniční restaurace 
a Radniční bufet) v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09551/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit pachtovní smlouvu ev. č. 3233/2016/MJ ze dne 20.12.2016 jejímž 

předmětem je pacht 

Radniční restaurace včetně vybavení umístěné v budově čp. 1803, která je kulturní památkou               

a je součástí pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, a to: 

• v 1. podzemním podlaží prostory o celkové výměře    218,80 m2 (skladové prostory a zázemí 

pro zaměstnance) 

• v 1. nadzemním podlaží prostory o celkové výměře 1.114,99 m2 (restaurace s kuchyní se 

zázemím) 

dále 

• část pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2030 m2 

(Zahradní restaurace a dětské hřiště s pískovištěm, dopadovou plochou kolem herních prvků, 

věží se skluzavkou, lanovým parkurem ze třech elementů, houpadlem na pružině Čtyřlístek, 

multifunkční sestavou a vahadlovou houpačkou se sedátky), součástí pachtu je inventář 

a 
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Radniční bufet včetně vybavení umístěný v budově čp. 1803, která je kulturní památkou a je 

součástí pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, a to prostory 

• v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 123,40 m2 (bufet se zázemím), součástí pachtu je 

inventář 

formou uzavření dodatku č. 1, kterým dojde ke změně v: 

čl. V. Doba pachtu, a to v bodě 1., kde se mění doba neurčitá, na dobu určitou 5 let 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 64 
Souhlas s umístěním volebního okrsku č.19023 v prostorách v budově 
bez č.p. na pozemku parc. č. 3238/3, k.ú. Slezská Ostrava a jejich 
bezúplatné užívání 
  
Usnesení číslo: 09552/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním volebního okrsku č. 19023 v prostorách v budově bez č.p., ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, která stojí na pozemku parc. č. 3238/3, k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., a to: místnosti č. 109, č. 114, č. 116, 

č. 117, č. 119 a č. 120 (viz. příloha č. 1) a jejich bezúplatným užíváním 

pro Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, IČO: 00845154, se sídlem Těšínská 35, 710 16 

Ostrava za účelem zajištění volební místnosti vcetně sociálního zázemí pro komunální volby 

2018 

ve dnech  5. 10. 2018 od 11.30 hod.  do  6. 10. 2018 do 21.00 hod. 

  

 
RM_M 66 
Návrh na zrušení usnesení. Návrh na souhlas s realizací a umístěním 
staveb. objektů v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09553/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) ruší 



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 57/88  
  

  
své usnesení č. 09325/RM1418/129 ze dne 5. 6. 2018 , kterým rada města souhlasila realizací  

a umístěním stavebních objektů, pro investora Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o., se sídlem: Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 25385691, v rámci stavby “ 

Sportovní areál Poruba - II. etapa” (příloha č. 4) 

  

2) souhlasí 

  
s realizací a umístěním níže uvedených stavebních objektů, a to: 

Stavební objekty 

Příprava území 

 SO 01 Kácení zeleně, sadové úpravy, zatravnění 

 SO 02 Demolice, demontáž oplocení 

 SO 03 Přeložky 

 SO 03.1 Přeložka NN (řeší ČEZ) 

 SO 03.2 Přeložka jednotné kanalizace 

 SO 03.3 Odstranění vodovodu a kanalizace 

Pozemní stavební objekty 

 SO 04 Vstupní objekt 

 SO 05 Stavební úpravy tenisových šaten 

 SO 06 Sklady a pergola 

 SO 07 Stavební úpravy centrální sportovní plochy 

 SO 08 Travnatá tréninková plocha 

 SO 09 Workout hřiště 

 SO 10 Dětské hřiště 

 SO 11 Víceúčelové hřiště 

 SO 12 Brána borců 

 SO 13 Oplocení 

Technická infrastruktura 

 SO 14 Přípojky 

 SO 14.1 Přípojka tepla 

 SO 14.2 Vodovodní přípojka 

 SO 14.3 Kanalizační přípojka jednotná 

 SO 14.4 Kanalizační přípojka splašková 

 SO 14.5 Odlučovač tuku 

 SO 15 Dešťová kanalizace 

 SO 15.1 Kanalizační přípojka dešťová 

 SO 15.2 Kanalizace dešťová areálová 

 SO 15.3 Retenční nádrž 

 SO 16 Areálové osvětlení 

 SO 17 Areálové rozvody slaboproudu 

 SO 18 Areálové rozvody NN 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 58/88  
  

Dopravní infrastruktura – komunikace a chodníky 

 SO 19 Areálové komunikace a zpevněné plochy 

 na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 825/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

 825/2 - zastavěná plocha a nádvoří, zastavěná plocha a nádvoří 

 825/3 - zastavěná plocha a nádvoří, zastavěná plocha a nádvoří 

 825/4 - zastavěná plocha a nádvoří, zastavěná plocha a nádvoří 

 826 - zastavěná plocha a nádvoří, zastavěná plocha a nádvoří 

 827 - zastavěná plocha a nádvoří, zastavěná plocha a nádvoří 

 830 - zastavěná plocha a nádvoří, zastavěná plocha a nádvoří 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

pro investora: 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem: Čkalovova 6144/20, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČ: 25385691 

v rámci stavby “ Sportovní areál Poruba - II. etapa”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 1a a 1b předloženého materiálu 

  

 
RM_M 67 
Souhlas s realizací stavby 
  
Usnesení číslo: 09554/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s realizací stavby “Estetizace zastávky Karolina” na pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, a to: 

- parc. č. 3589/44 - ostatní plocha, dráha 

- parc. č. 3589/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 3589/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 3589/54 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

pro Dopravní podnik Ostrava a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, 

PSČ 702 00, IČO 619 74 757 

za podmínky koordinace s projektem “Tramvajová zastávka Karolina” 
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RM_M 68 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky v k.ú. Přívoz, obec 
Ostrava se společností Colour Production, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 09555/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, a to: 

- p.p.č. 402/3, ost. plocha - jiná plocha  

- p.p.č. 402/4, ost. plocha - manipulační plocha 

- p.p.č. 1150, ost. plocha - manipulační plocha 

- p.p.č. 1622, ost. plocha - jiná plocha 

vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (v blízkosti pošty u hlavního nádraží) 

se společností: Colour Production, spol. s.r.o., Lomená 349, 747 66 Dolní Lhota,                 

IČO:258 30 210 

za účelem jejich využití pro akreditaci návštěvníků festivalu Colours of Ostrava a zajištění 

místa pro nástup návštěvníků do autobusů směr Slezskoostravský hrad, na dobu určitou 4 dnů, 

tj. od 15. 7. 218 do 18.7.2018, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 69 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy, Návrh na uzavření smlouvy              
o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 09556/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy 

se společností 

Love production s.r.o. 

Se sídlem: č.p. 595, 739 49 Metylovice  

IČO: 02763052 

jejímž předmětem je pronájem pozemků 

• parc. č. 3088/4 ostatní plocha, zeleň  (výměra 219 m
2
) 

• parc. č. 3089/3 ostatní plocha, jiná plocha (výměra 491 m
2
) 

• parc.č. 3192/5 ostatní plocha, ostatní komunikace (výměra 232 m
2
) 
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• parc. č. 3630/24 ostatní plocha, ostatní komunikace (výměra 817 m
2
) 

• parc. č. 3640/21 ostatní plocha, ostatní komunikace (výměra 47 m
2
) 

celková výměra pozemků činí 1.806 m2, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

na dobu určitou od 2.7.2018 do 9.7.2018, za nájemné ve výši 14.448,- Kč za dobu trvání nájmu 

(tj. 356,- Kč/m
2
/rok), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o výpůjčce 

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

517 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

s 

Moravskoslezským krajem 

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

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje: 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23  Ostrava 

IČO:0009571 

na dobu určitou 29 dní, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 5609/3, ostatní plocha,  silnice v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava o výměře 517 m2 dle snímku územní informace, který je přílohou č. 3/2 

tohoto materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 8 
Výjezdní zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města 
  
Usnesení číslo: 09557/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
program výjezdního zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 61/88  
  

2) schvaluje 

  
konání výjezdního zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města ve dnech                  

20.9.- 21.9.2018 v rozsahu důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
uvolnění finančních prostředků k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s konáním 

výjezdního zasedání mimo město Ostravu ve výši 58.800,- Kč s DPH 

  

 
RM_M 10 
Nová radnice - rekonstrukce vrátnic 
  
Usnesení číslo: 09558/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0220/2018/OI/VZKÚ ze dne 07.02.2018 

na realizaci stavby ”Nová radnice - rekonstrukce vrátnic” mezi objednatelem Statutárním 

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

Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava - Zábřeh, 700 30  IČO: 44739494 

kterým se rozšiřuje předmět plnění díla a zvyšuje cena díla 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na vyčlenění stok MC 2.část a M1 stavby “Plošná kanalizace 
Michálkovice” v k.ú. Michálkovice ze souboru projektů schválených 
Meziresortní komisí k financování z Programu revitalizace 
Moravskoslezského kraje pod názvem “Sanace a rekonstrukce 
kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností             
na katastru města Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 09559/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
investičnímu odboru MMO vyčlenění stok MC 2.část a M1 stavby “Plošná kanalizace 
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Michálkovice” v k.ú. Michálkovice ze souboru projektů schválených Meziresortní komisí             

k financování z Programu revitalizace Moravskoslezského kraje pod názvem “Sanace                

a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města 

Ostravy” 

  

 
RM_M 44 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci stavby „Veřejný prostor mezi KB a býv. 
bankou UNION, ul. Nádražní” 
  
Usnesení číslo: 09560/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2782/2017/OI/VZKÚ z důvodu vzniku 

méněprací a víceprací v rámci stavby „Veřejný prostor mezi KB a býv. bankou UNION,               

ul. Nádražní” se zhotovitelem 

JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice 

IČO: 25855581 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Kanalizace ul. Smrkova, Třešinky a Žleby - pasport”, 
poř. č. 42/2018 
  
Usnesení číslo: 09561/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

pasportu nalezené kanalizace v ulicích Smrkova, Třešinky a Žleby v k.ú. Hošťálkovice, obec 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HydroIdea s.r.o. 

se sídlem: Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov 

IČO: 02929368 
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za cenu nejvýše přípustnou 668.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy    
o dílo a smlouvy příkazní “Veřejné osvětlení oblast Hrabová, 
Hošťálkovice (PD)” 
  
Usnesení číslo: 09562/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

příkazní na zhotovení projektových dokumentací a výkonu inženýrské činnosti                                

 pro připravované stavby veřejného osvětlení ”Veřejné osvětlení oblast Hrabová, Hošťálkovice 

(PD)”, za cenu nejvýše přípustnou 262 300,- 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 4 
“Odvodnění lokality Píseckého (PD+AD+IČ)” - uzavření Smlouvy o dílo 
a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 09563/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 

rozsahu na vypracování projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru pro stavbu “Odvodnění lokality Píseckého” v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle 

přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu se společností: 

LINEPLAN s.r.o. 

se sídlem: 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 622 55 860 

za cenu nejvýše přípustnou 285.600,00 Kč bez DPH 
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2) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 29.06.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Kanalizace Hrušov - osady”, poř. č. 11/2018 
  
Usnesení číslo: 09564/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08431/RM1418/117 
k usnesení č. 09236/RM1418/128 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
za zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby 

“Kanalizace Hrušov - osady”, obec Ostrava, z důvodu, uvedeného v předloženém materiálu, 

účastníka, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1:   

ProSTAV Křístek s.r.o. 

Sídlo: Marie Pujmanové 1115/10, 736 01 Havířov - Šumbark 

IČO: 02516071 

  

2) rozhodla 

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

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

zakázek, v platném znění, na realizaci stavby “Kanalizace Hrušov - osady”, s účastníkem, který 

předložil svou nabídku pod poř. č. 6: 

KR Ostrava a.s. 

se sídlem: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

IČO: 25890981 

za cenu nejvýše přípustnou 19.648.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Obnova běžeckých okruhů Porubský les - zpracování projektové 
dokumentace a výkon inženýrské činnosti 

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 09565/RM1418/131 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti akce “Obnova běžeckých 

okruhů Porubský les( PD + AD + IČ )” v Ostravě mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

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

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

za cenu nejvýše přípustnou 292 000,- Kč bez DPH, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy           
o dílo na “Provedení odborného poradenství v oblasti Reálných 
odbytových cen a mimořádně nízkých nabídkových cen” 
  
Usnesení číslo: 09566/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

odborného poradenství v oblasti Reálných odbytových cen a mimořádně nízkých nabídkových 

cen” se zhotovitelem: 

FLAGRO a.s., Špálova 80/9, 702 Ostrava - Přčívoz, IČO: 28644344 

za cenu nejvýše přípustnou 235.000,-Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Šeříkova - Na Výspě”, poř.                
č. 111/2018 
  
Usnesení číslo: 09567/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce VO oblast Šeříkova - Na Výspě” v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ELSPOL - Gattnar s.r.o. 

se sídlem: Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava - Hrušov 

IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 3 606 520,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Nová radnice - klimatizace”, poř. č. 075/2018 
  
Usnesení číslo: 09568/RM1418/131 

(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 zakázkách, v platném  znění, na realizaci stavby „Nová 

radnice - klimatizace“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Dalibor Karásek - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Mgr. Jaroslav Čermák - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení   

členové:   
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1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční  

4. Ing. Dalibor Karásek - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

náhradníci:   

1. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 

2. Ing. Jarmila Kopelová - odbor hospodářské správy 

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

4. Ing. Mgr. Jaroslav Čermák - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ulice Hájkova”, poř. č. 107/2018 
  
Usnesení číslo: 09569/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce ulice Hájkova”, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 
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STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 2.434.781,28 Kč 

  

 
RM_VZ 19 
Veřejná zakázka „Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká“ poř. č. 100/2018 
  
Usnesení číslo: 09570/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09013/RM1418/125 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

na realizaci stavby „Dětské dopravní hřiště v areálu základní školy Bílovecká ve Svinově“               

s účastníkem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 3: 

STAVIA - silniční stavby, a.s. 

IČO: 25864092 

se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 15.525.250,23 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Odkanalizování lokality Na Pastvinách”, poř.                   
č. 115/2018 
  
Usnesení číslo: 09571/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Odkanalizování lokality Na Pastvinách” v k.ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 
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Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o. 

se sídlem: V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava 

IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou 5.150.222,66 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Dostavba kanalizace ul. Studeňská - PD, IČ, AD”, poř. 
č. 126/2018 
  
Usnesení číslo: 09572/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností pro stavbu “Dostavba kanalizace 

ul. Studeňská” v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

Báňské projekty Ostrava, a.s. 

se sídlem: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava 

IČO: 60792841 

za cenu nejvýše přípustnou 753.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Demolice objektu Sokolská”, poř. č. 128/2018 
  
Usnesení číslo: 09573/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

(demolice) ”Demolice objektu Sokolská třída 2641/62 a přeložka předávací stanice PS 411”            

v rozsahu dle předloženého materiálu s úpravou 

  

2) jmenuje 
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komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

3. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní právní 

náhradníci: 

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

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

3. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

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

6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 
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vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 23 
Veřejná zakázka “Stavební úpravy objektu č.p. 75, ul. Střelniční”, poř.            
č. 29/2018 
  
Usnesení číslo: 09574/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08658/RM1418/120 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Stavební úpravy objektu č.p. 75, ul. střelniční 8,            

na pozemku parc. č. 120 v k.ú. Moravská Ostrava”, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil 

svou nabídku pod poř. č. 1: 

VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s. 

se sídlem: Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava 

IČO: 055 46 711 

za cenu nejvýše přípustnou 24.870.113,51 Kč bez DPH. 

  

 
RM_VZ 24 
Veřejná zakázka “Řešení kolize cyklostezky Odra - Morava - Dunaj             
s rekonstrukcí hrází”, poř. č. 124/2018 
  
Usnesení číslo: 09575/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené “Řešení 

kolize cyklostezky Odra - Morava - Dunaj s rekonstrukcí hrází”, dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu se společností: 

TALPA - RPF, s.r.o. 

se sídlem: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČO: 646 15 391 

za cenu nejvýše přípustnou 3.057.910,21 Kč bez DPH. 

  

 
RM_M 7 
Oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č. 1 územního 
plánu Vřesina 
  
Usnesení číslo: 09576/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k “Oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu 

Vřesina v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 09577/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

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

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

•  

částí pozemků parc.č. 2620/94 a parc.č. 2620/159 v k. ú. Moravská Ostrava za účelem 

provozování reklamních zařízení, umístěných na přístřešcích stavby podchodu 

Frýdlantských mostů. 
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RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení urbanisticko-architektonické studie “záchytné parkoviště 
u sjezdu z ulice Na Karolíně, pěší komunikace s návazností na centrum 
Ostravy a řešení prostoru mezi areálem Ostravské univerzity a řekou” 
  
Usnesení číslo: 09578/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení urbanisticko-

architektonické studie “záchytné parkoviště u sjezdu z ulice Na Karolíně, pěší komunikace           

s návazností na centrum Ostravy a řešení prostoru mezi areálem Ostravské univerzity a řekou” 

se zhotovitelem: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., Výstavní 2224/8, 

709 00 Ostrava 

IČO: 25368931 

za cenu nejvýše přípustnou 210.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 16 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení studie “AREÁL STŘELNIC - OSTRAVA” 
  
Usnesení číslo: 09579/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

STŘELNIC - OSTRAVA” 

se zhotovitelem: Ing. arch. Václav Filandr, Čs. Tankistů 110, 747 66  Dolní Lhota 

IČO: 11192747 

za cenu nejvýše přípustnou 245.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o TP se spol. VERA spol. s.r.o.                      
a OVANET a.s. 

(zn.předkl.) 
83 
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Usnesení číslo: 09580/RM1418/131 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití aplikačně 

programového vybavení informačního systému Radnice VERA® a jeho rozvoji a inovaci                

se spol. VERA, spol. s r.o. se sídlem: Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 62587978              

a spol. OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 40 
Bezpečnostní politika - návrh Směrnice k zajištění bezpečnostních 
procesů v prostředí Magistrátu města Ostravy, provozního řádu Centra 
ICT služeb města Ostravy, Směrnice pro řízení provozu ICT služeb 
  
Usnesení číslo: 09581/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Směrnici č. 1/2018 k zajištění bezpečnostních procesů v prostředí Magistrátu města Ostravy - 

Bezpečnostní politika, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 až v příloze č. 6 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
Provozní řád Centra ICT služeb města Ostravy, dle návrhu uvedeného v příloze č. 7 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
Směrnici č. 2/2018 pro řízení bezpečnosti provozu ICT služeb, dle návrhu uvedeného v příloze 

č. 8 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
odboru projektů IT služeb a outsourcingu zajišťovat seznámení externích uživatelů ICT služeb 

s Provozním řádem v souladu s čl. 7 a přílohou č.2 Provozního řádu 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

 
RM_VZ 25 
Veřejná zakázka “Trvalá rezervace kotců”, poř. č. 133/2018 
  
Usnesení číslo: 09582/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 321 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje § 1014, pol.  5169, ORJ 190, ORG 4271 o 321 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

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

rezervace pro umístění 10 psů v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

MIRPAL, spol. s r.o. 

se sídlem: Flemingova 2848/2, 733 01 Karviná - Hranice 

IČO: 47671408 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém návrhu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 29.06.2018 

 vedoucí odboru projektů IT a outsourcingu 

  
 

RM_M 2 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., 
náměstkyně primátora, do USA (Pittsburgh) ve dnech 29.05.-02.06.2018 
  
Usnesení číslo: 09583/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 08884/RM1418/124 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 

primátora, do USA (Pittsburgh) ve dnech 29.05.- 02.06.2018 

  

 
RM_M 58 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 09584/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Hošťálkovice ve výši 2 000 tis. Kč na akci Oprava dešťové kanalizace a oprava MK 

Broskvoňová 

b) Slezská Ostrava ve výši 1 612 tis. Kč na akci Regenerace sídliště Muglinov - 5. etapa 

c) Mariánské Hory a Hulváky ve výši 6 000 tis. Kč na akci Rekonstrukce Mariánského náměstí 

d) Michálkovice ve výši 6 393 tis. Kč na akci Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích 

e) Radvanice a Bartovice ve výši 3 000 tis. Kč na akci Zpevněné plochy koupaliště Radvanice - 

2. etapa 

f) Ostrava-Jih ve výši 800 tis. Kč na předfinancování akce Podpora přírodních věd                       

na  ZŠ Klegova 27 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 150 tis. Kč (A.1.) 

                                                       o 50 tis. Kč (A.2.) 

                                                       o 60 tis. Kč (A.3.) 

                                                       o 90 tis. Kč (A.4.) 

                                      ÚZ 35019 o 57 tis. Kč (A.5.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 14984 o 1 800 tis. Kč (A.8.) 

- investiční transfery přijaté od krajů 

na pol. 4222, ORJ 120, ÚZ 212 o 900 tis. Kč (A.9.) 
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- příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 

na § 2229, pol. 2132, ORJ 100 o 1 958 tis. Kč 

- běžné výdaje 

(B.1.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5169, ÚZ 93 o 250 tis. Kč 

                               § 3633, pol. 5171, ÚZ 93 o 3 600 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 5169 o 150 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 5171, ÚZ 93 o 2 800 tis. Kč 

(C.1.) na ORJ 230, § 5522, pol. 5137, org. 8127 o 161 tis. Kč 

                                            pol. 5139, org. 8127 o 11 tis. Kč 

                               § 3745, pol. 5169, org. 5048 o 800 tis. Kč 

                               § 3412, pol. 5169, ÚZ 92, org. 8229 o 100 tis. Kč 

                               § 5522, pol. 5137, org. 8155 o 19 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 5171 o 15 000 tis. Kč 

(C.2.) na ORJ 101, § 2223, pol. 5171 o 2 753 tis. Kč 

                                            pol. 5137 o 49 tis. Kč 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221, org. 8230 o 968 tis. Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 5522, pol. 6122, org. 8127 o 470 tis. Kč 

                               § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3245 o 301 tis. Kč 

                               § 3741, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 5014 o 12 000 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4319 o 90 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7238 o 1 500 tis. Kč 

                               § 5522, pol. 6122, org. 8155 o 1 585 tis. Kč 

na § 3326, pol. 6129, ORJ 200 o 75 tis. Kč (C.3.) 

na § 3312, pol. 6121, ORJ 210, org. 8230 o 3 032 tis. Kč (C.4.) 

na § 5512, pol. 6123, ORJ 121, ÚZ 14984 o 1 800 tis. Kč (A.8.) 

                                                   ÚZ 212 o 900 tis. Kč (A.9.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4234 o 150 tis. Kč (A.1.)  

                                                                                     o 50 tis. Kč (A.2.)      

na § 3312, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4212 o 60 tis. Kč (A.3.) 

na § 3315, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4250 o 90 tis. Kč (A.4.) 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35019, org. 4241 o 57 tis. Kč (A.5.) 

na § 3792, pol. 5331, ORJ 190 o 35 tis. Kč (D.3.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 513 o 2 000 tis. Kč (C.5.) 

                                   ÚZ 93, org. 517 o 3 000 tis. Kč (C.7.) 

                                   ÚZ 3500, org. 603 o 1 612 tis. Kč (C.6.) 

                                                   org. 610 o 6 000 tis. Kč (D.1.) 

                                                   org. 616 o 6 393 tis. Kč (D.2.) 

                                                   org. 604 o 800 tis. Kč (D.4.)                              

 z v y š u j e 
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financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 4 842 tis. Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169 o 500 tis. Kč 

(C.2.) na ORJ 100, § 2223, pol. 5171 o 2 753 tis. Kč 

                                            pol. 5137 o 49 tis. Kč 

na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 75 tis. Kč (C.3.) 

na § 3636. pol. 5901, ORJ 210 o 4 000 tis. Kč (C.4.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 3 000 tis. Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 5522, pol. 6121, org. 8127 o 642 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3172 o 301 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 12 000 tis. Kč 

                               § 3612, pol. 6121, org. 1017 o 300 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4318 o 90 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7319 o 1 500 tis. Kč 

                               § 3412, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8200 o 100 tis. Kč 

                               § 5522, pol. 6121, org. 8155 o 1 604 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7040 o 15 000 tis. Kč 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 2 000 tis. Kč (C.5.) 

                                                  o 1 612 tis. Kč (C.6.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 3 000 tis. Kč (D.1.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 2 000 tis. Kč (D.2.) 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 000 tis. Kč (D.1.) 

                                                  o 4 393 tis. Kč (D.2.) 

                                                  o 35 tis. Kč (D.3.) 

                                                  o 800 tis. Kč (D.4.) 

Městský obvod Svinov (A.6.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 107117015 o 43 tis. Kč 

                     ÚZ 107517016 o 727 tis. Kč 

- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ÚZ 107117968 o 14 tis. Kč 

                      ÚZ 107517969 o 235 tis. Kč 

- zvýší výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx o 1 019 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.7.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 
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na pol. 4122, ÚZ 13305 o 2 600 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 2 600 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.7., C.6.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 2 326 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 2 326 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 1 612 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Regenerace sídliště Muglinov - 5. etapa 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0302629000000 o 1 612 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.7., D.4.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 3 432 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 3 432 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 604 o 800 tis. Kč 

- zvýší investiční půjčené prostředky zřízeným PO 

na § 3113, pol. 6451, ÚZ 3500,org. 358 o 800 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (A.7.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 400 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 400 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.7., D.1.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 750 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 750 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 610 o 6 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce Mariánského náměstí 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1000002000000 o 6 000 tis. Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (C.5.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 513 o 2 000 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na Opravu dešťové kanalizace a MK Broskvoňová 

na § 2xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 000 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice (D.2.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
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na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 616 o 6 393 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Komunitní centrum v O.-Michálkovicích 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxxx, org. 1600002000000 o 6 393 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.7.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517 o 3 000 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Zpevněné plochy koupaliště Radvanice - 2. etapa 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 3 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 6 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena 
rady města, do Rakouska (Vídeň) ve dnech 29.-31.05.2018 
  
Usnesení číslo: 09585/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 09153/RM1418/127 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Rakouska 

(Vídeň) ve dnech 29.-31.05.2018 

  

 
RM_M 42 
Nákup platebních terminálů 
  
Usnesení číslo: 09586/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na doplnění platebních terminálů do parkovacích automatů 
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2) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na zakoupení 14 ks bezkontaktních platebních terminálů                              

do parkovacích automatů a to za cenu 280.000,- Kč bez DPH společnosti WSA doprava              

a parkování s.r.o., se sídlem Na Plachotě 156, Radonice, IČO: 27913309  

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru dopravy 

k zabezpečení všech úkonů spojených s realizací bodu 2, včetně podpisu objednávky 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.08.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zajistit uzavření dodatku ke Smlouvě o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního 

terminálu s Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 

5, IČO: 00001350 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í : 

kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 0100                                            o 340 tis. Kč 

z v ý š í: 

běžné výdaje na: 

§ 2219, pol. 5123, ORJ 0100                                                                                o 340 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 43 
Výjimka z Generelu veřejného osvětlení 
  
Usnesení číslo: 09587/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace                                 

o zpoždění rozsvícení veřejného osvětlení dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s udělením výjimky z Generelu veřejného osvětlení města Ostravy a zpožděným rozsvícením 

veřejného osvětlení dle důvodové zprávy 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

informovat žadatele a Ostravské komunikace, a.s. 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 22.06.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 59 
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o poskytnutí komplexu služeb 
pro zabezpečení jeho užití a propagace č. 1941/2018/OD/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 09588/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 09179/RM1418/127 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo o poskytnutí komplexu služeb pro zabezpečení jeho 

užití a propagace s konsorciem společností SILVER B.C., společnost s ručením omezeným,              
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se sídlem Štítného 644/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 47683848  a Mattbox.cz s.r.o, 

se sídlem  Dvořákova 1041/15, 702 00 Ostrava, IČO 01612727, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 65 
Příkazní smlouva mezi Statutárním městem Ostrava a Ostravskými 
komunikacemi, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09589/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření příkazní smlouvy mezi Statutárním městem Ostrava a Ostravskými komunikacemi, 

a.s. se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 25396544. Účelem 

smlouvy je zajištění správy, prohlídek, oprav a údržby majetku příkazce (místní komunikace         

I. a II. třídy., mosty a lávky na místních komunikacích a další majetek včetně ukazatelů 

inteligentních zastávek) 

  

 
RM_VZ 17 
Zadání zpracování studie proveditelnosti “Podzemní parkoviště před 
Domem kultury města Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 09590/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování studie proveditelnosti 

akce “Podzemní parkoviště před Domem kultury města Ostravy” za cenu 296 000,- Kč bez 

DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností 

ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory, IČO 25368931 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í 

kapitálové výdaje 
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§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100      o 360 tis. Kč 

zvýší 

kapitálové výdaje 

§ 2219, pol. 6121, ORG 3253000000, ORJ 100           o 360 tis. Kč  

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 6 
Návrh na úpravu funkčních míst odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 
odboru platového a personálního, odboru dopravně-správních činností, 
odboru školství a sportu, a odboru živnostenský úřad Magistrátu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09591/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zvýšení počtu funkčních míst v odboru sociálních věcí a zdravotnictví z 82 na 83 s účinností 

od 1.8.2018  

  

2) schvaluje 

  
navýšení 1 funkčního místa odboru platového a personálního a současně převod 1 funkčního 

místa ( dočasně převedeného) na odbor živnostenský úřad s účinností od 1.8.2018 

Počet funkčních míst odboru platového a personálního se nezmění a činí 21 s účinností              

od 1.8.2018. Počet funkčních míst odboru živnostenský úřad se mění z 44 na 45 s účinností                

od 1.8.2018 

  

3) rozhodla 

  
o zvýšení 2 funkčních míst odboru dopravně-správních činností z 139 na 141 s účinností               
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od 1.8.2018 

  

4) rozhodla 

  
o navýšení 1 funkčního místa odboru školství a sportu z 85 na 86 s účinností od 1.8.2018 

  

5) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 

zařazených do MMO na 987 

  

 
RM_VZ 9 
Provedení stavebních úprav prostor v 1.NP objektu s označením „U“            
v areálu Wattova v Ostravě Přívoze 
  
Usnesení číslo: 09592/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Ing. Michal Kulig, Postranní 96/2, 725 28 

Ostrava, IČO:76565181 za cenu 226.111,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.06.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Ostraha objektů a pozemků Wattova”, poř. č. 155/2018 
  
Usnesení číslo: 09593/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění fyzické 
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ostrahy objektů a pozemků v areálu Wattova na Nádražní ul. 196 v Ostravě-Přívoze dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu s: 

Jan Tomický 

Lumírova 487/7, 700 30, Ostrava-Výškovice 

IČO: 62273094 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Nákup vlajek městských obvodů - venkovních 
  
Usnesení číslo: 09594/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zakoupení venkovních vlajek městských obvodů dle cenové nabídky viz. příloha č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky pro zakoupení venkovních vlajek městských obvodů dle přiložené 

cenové nabídky 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 18 
Veřejná zakázka „Pořízení osobního devítimístného vozidla“ poř.             
č. 103/2018 
  
Usnesení číslo: 09595/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

osobního devítimístného automobilu pro potřeby Městské policie Ostrava v rozsahu dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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M 3000, a.s. 

IČO: 250 84 526 

se sídlem: Šaldova 278/36, 186 00 Praha 

za cenu nejvýše přípustnou: 966.982,61 Kč bez DPH 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží: 

kapitálové výdaje na: ORJ 130, § 5311, pol. 6123, ORG 5044000000 o 1.103 tis. Kč; 

běžné výdaje ORJ 270, § 5311, pol. 5169 o 68 tis. Kč 

zvýší: 

kapitálové výdaje na: ORJ 130, § 5311, pol. 6123 o 1.103 tis. Kč; 

kapitálové výdaje ORJ 130, § 5311, pol. 6123 o 68 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_ORG 1 
Schválení termínu mimořádné schůze rady města 
  
Usnesení číslo: 09596/RM1418/131 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termín mimořádné schůze rady města dne 26.06.2018 v 9:30 hodin 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 8992/RM1418/125 ze dne               
24. 4. 2018 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
8) souhlasí 

s trvalým odnětím plnění funkcí lesa: 

pozemku parc.č. 43 - lesní pozemek 

a části pozemku parc.č. 56/1 - lesní pozemek, nově označené dle GP č.3284-103/2016 jako 

parc.č. 56/4 o výměře 469 m2 

vše v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

  

2) Správné znění: 

  
8)  souhlasí 

s trvalým odnětím plnění funkcí lesa: 

pozemku parc.č. 43 - lesní pozemek 

a části pozemku parc.č. 56/1 - lesní pozemek, nově označené dle GP č.3287-103/2016 jako 

parc.č. 56/4 o výměře 469 m2 

vše v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

  

 
 


