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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 06.03.2018 
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

08612/RM1418/120 RM_M 0 Schválení programu 120. schůze rady města 
konané dne 06.03.2018 

35 

08613/RM1418/120 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

08614/RM1418/120 RM_M 22 Informace o zahájené přípravě a podané žádosti  o 
dotaci pro projekt “Předcházení vzniku textilních 
a biologicky rozložitelných odpadů ve statutárním 
městě Ostrava, městském obvodu Hrabová” v 
rámci Operačního programu životní prostředí 
2014 - 2020 

50 

08615/RM1418/120 RM_M 34 Ukončení projektu “Obec přátelská seniorům 
2017“ 

50 

08616/RM1418/120 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Medaile pro městská 
vyznamenání”, poř. č. 13/2018 

01 

08617/RM1418/120 RM_M 18 Odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy           o 
předkupním právu, ev. č. 1625/2009/LPO, 
uzavřené se společností AMÁDEUS REAL, a.s. 

28 

08618/RM1418/120 RM_M 33 Výzva k tzv. finančnímu odškodnění 28 
08619/RM1418/120 RM_M 35 Návrh na schválení dalšího postupu ve věci 

soudního sporu se společností AMÁDEUS REAL, 
a.s., vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 
pod sp. zn. 27 C 204/2013 

28 

08620/RM1418/120 RM_M 43 Rozhodnutí o nepodání kasační stížnosti 28 
08621/RM1418/120 RM_M 4 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “CLAIRO” z programu “Urban Innovative 
Actions” 

38 

08622/RM1418/120 RM_M 5 Ukončení projektu “Výstavba vrtulníkového 
hangáru v areálu HZS MSK” spolufinancovaného 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

38 

08623/RM1418/120 RM_M 6 Příprava projektu Demolice budov                 v 
obchodně-podnikatelském areálu Ostrava - 
Mošnov 

38 

08624/RM1418/120 RM_M 31 Návrh na sestavení odborné komise pro 
posuzování žádostí v rámci výběrového řízení 
Programu na revitalizaci veřejného prostoru na 
území statutárního města Ostravy pro rok 2018 

38 

08625/RM1418/120 RM_M 41 Smlouva na zajištění outdoorové kampaně 
„Udržitelné chování ve městě“ 

83 

08626/RM1418/120 RM_M 38 Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické 
osoby Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631883 
 
 

41 
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08627/RM1418/120 RM_M 47 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala 
Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, náměstků 
primátora, do Ruské federace (Volgograd)            
ve dnech 31.1.–5.2.2018 

30 

08628/RM1418/120 RM_M 48 Návrh na provedení rozpočtového opatření           
v rámci rozpočtu v ORJ 180, ORJ 135 a ORJ 270 

86 

08629/RM1418/120 RM_M 8 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 
sociální péče a zdravotnictví 

41 

08630/RM1418/120 RM_M 36 Žádosti příspěvkových organizací v sociální 
oblasti o prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně 

86 

08631/RM1418/120 RM_M 7 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace            na 
realizaci projektu REKORDY 
HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 2018 

91 

08632/RM1418/120 RM_M 9 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 

08 

08633/RM1418/120 RM_M 10 Návrh přijmout darem nemovitou věc v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08634/RM1418/120 RM_M 12 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 
Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant               nad 
Ostravicí 

08 

08635/RM1418/120 RM_M 13 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky               
ve vlastnictví SMO za účelem provedení 
atmogeochemického průzkumu a případného 
měření dynamiky výstupů důlních plynů             
na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

08 

08636/RM1418/120 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN včetně 4 ks pojistkových 
skříní k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

08 

08637/RM1418/120 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. 

08 

08638/RM1418/120 RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě              
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro budoucího 
oprávněného Moravskoslezský kraj 

08 

08639/RM1418/120 RM_M 17 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti na 
straně oprávněného 

08 

08640/RM1418/120 RM_M 19 Návrh na záměr nepronajmout pozemky včetně 
budovy č. p.1674 v k.ú. Moravská Ostrava 

08 

08641/RM1418/120 RM_M 20 Návrh na záměr nepronajmout jednotku           č. 
3030/25 v bytovém domě na ul. Horní 3030/96, 
Ostrava-Bělský Les. Návrh na zaslání výzvy            
k opuštění jednotky č. 3030/25 v bytovém domě 
na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les 

08 
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08642/RM1418/120 RM_M 21 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
bytu č. 6 v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, 
Ostrava-Bělský les 

08 

08643/RM1418/120 RM_M 23 Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 
příspěvkových organizací zřízených 
zastupitelstvem města Ostravy - aktualizace 
účetního stavu majetku ke dni 31.12.2017 

08 

08644/RM1418/120 RM_M 24 Návrh na vyřazení movitého a nemovitého 
majetku z výpůjčky HZS MSK 

08 

08645/RM1418/120 RM_M 25 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy              
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-
služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 
a.s. 

08 

08646/RM1418/120 RM_M 26 Návrh na zřízení věcných břemen a návrh na 
uzavření smluv o zřízení věcných břemen v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, a v k. ú. Vítkovice, 
obec Ostrava, pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

08647/RM1418/120 RM_M 27 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 
s prodejem nemovitých věcí městskými obvody 
Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice a Slezská 
Ostrava 

08 

08648/RM1418/120 RM_M 44 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě             
o využívání sportoviště 

08 

08649/RM1418/120 RM_M 45 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní 
smlouvě, ve znění dodatku č. 1 s Ostravským 
informačním servisem, s.r.o. Návrh na souhlas             
s provedením stavebních úprav na předmětu 
nájmu 

08 

08650/RM1418/120 RM_M 46 Návrh na ukončení nájemní smlouvy dohodou            
s RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. Návrh na 
uzavření nájemní smlouvy na 29 dní se Smart 
Innovation Center, s.r.o. Návrh na záměr 
pronájmu nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava. 

08 

08651/RM1418/120 RM_M 29 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”  
v souvislosti se stavbou “Veřejné osvětlení oblast 
K Lípě” 

05 

08652/RM1418/120 RM_M 30 Návrh na uzavření “Dodatku k nájemní smlouvě 
VS 6358001817” v souvislosti se stavbou 
“Tramvajové mosty na ul. Plzeňská” 

05 

08653/RM1418/120 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Okružní křižovatka Výstavní – 
Zelená (PD+AD+IČ)”, poř. č. 026/2018 

05 

08654/RM1418/120 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Záchytná parkoviště Jeremenko 
- PD, IČ, AD”, poř. č. 232/2017 

05 

08655/RM1418/120 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Cingrův sad (PD+AD+IČ)” poř. 
č. 251/2017 

05 
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08656/RM1418/120 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. 
Rudolfova” poř. č. 22/2018 

05 

08657/RM1418/120 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy 
bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 
(průzkumy)”, poř. č. 28/2018 

05 

08658/RM1418/120 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Stavební úpravy objektu č. p. 
75, ul. Střelniční”, poř. č. 29/2018 

05 

08659/RM1418/120 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Parkoviště Hlubina - 
PD+IČ+BOZP+AD”, poř. č. 32/2018 

05 

08660/RM1418/120 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo na provedení 
inženýrsko-geologického průzkumu pro akci 
“Nábřeží Ostravice - Havlíčkovo nábřeží (stavba 
č.3)” v k. ú. Moravská Ostrava 

05 

08661/RM1418/120 RM_VZ 11 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy příkazní na inženýrskou 
činnost v rámci akce “Revitalizace areálu 
bývalých kasáren Hranečník - demolice SO 02”  v 
k. ú. Slezská Ostrava 

05 

08662/RM1418/120 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Revitalizace lesoparku Benátky 
a Hulváckého kopce (DÚR+IČ)_IV.”, poř.             
č. 261/2017 

05 

08663/RM1418/120 RM_M 2 Povolení výjimek ze stavebních uzávěr SDD 
“František” a “Štola Naneta” pro stavbu “Koblov - 
rekonstrukce a rozšíření kanalizace” v k. ú. 
Koblov 

89 

08664/RM1418/120 RM_M 3 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD 
“Vrtná jáma č. 27” pro stavbu “Parkoviště            
v Ostravě-Přívoze u tramvajové smyčky 
Hlučínská” v k. ú. Přívoz 

89 

08665/RM1418/120 RM_M 49 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 
do majetku města 

89 

08666/RM1418/120 RM_M 39 Poskytnutí účelového investičního                      a 
neinvestičního transferu z Fondu životního 
prostředí města Ostravy městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice na realizaci projektu 
“Revitalizace významných krajinných prvků č. 61 
Parčík u školy na ul. U Statku, č. 76 Parková 
úprava u bývalého kina Odboj, č. 65 Alej podél ul. 
Bartovická a revitalizace parku U Káňů v k. ú. 
Radvanice” - 1. etapa 

80 

08667/RM1418/120 RM_M 42 Nabytí psů přivlastněním dle § 1045 odst.1 
občanského zákoníku 

80 

08668/RM1418/120 RM_M 40 Uzavření dohody se spol. OVANET a.s a Life in 
Town 

83 

08669/RM1418/120 RM_M 1 Návrh na uzavření dodatku č. 7 pojistné smlouvy 
č. 706-58640-28 o pojištění majetku                    a 
odpovědnosti podnikatelů 

07 
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08670/RM1418/120 RM_M 37 Úpravy rozpočtu r. 2018 07 
08671/RM1418/120 RM_M 11 Návrh na svěření automobilů Volkswagen E-UP, 

model BL24E1 na elektrický pohon městským 
obvodům 

84 

08672/RM1418/120 RM_M 28 Kácení dřevin a skupiny keřů na pozemcích              
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

84 

08673/RM1418/120 RM_M 32 Uzavření smlouvy o dílo na „Zřízení zpevněných 
ploch v areálu Wattova“ na částech pozemků parc. 
č. 170/1, 174/1, 174/2, 174/3, 402/3, 402/4 a 1150 
- vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava. 

84 

08674/RM1418/120 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Provozování veřejných toalet              
a úklid místností - Terminál Hranečník”, poř. č. 
47/2018 

84 

08675/RM1418/120 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na výměnu zámků v Archivu města Ostravy, 
Špálova 19 v Ostravě - Přívoze 

84 

08676/RM1418/120 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Zateplení stropů 4. a 5. NP            
v půdním prostoru budov Nové radnice, 
Prokešovo nám. 8, Ostrava” 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 120. sch ůze rady m ěsta konané dne 06.03.2018 
  
Usnesení číslo: 08612/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 120. schůze rady města konané dne 06.03.2018 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 08613/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, Poděbradova 
494/2,702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 
  
1) jmenuje 
  

v souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých 
zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, za členy výboru pro audit obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.: 

prof. Ing. Renátu Hótovou, dat. nar. XXX XXXXXX XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX 
XXX XX XXXXXXXX, 

Mgr. Jana Kovácse, PhD., dat. nar. XX XXXXXXXXX XXXX, bytem XXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXXX XXX Ostrava, a 

Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D., dat. nar. XX XXXXXXXX XXXX, bytem XXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX 

všechny na funkční období v délce tří let 
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2) souhlasí 
  

s návrhem změny stanov společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. podle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu   

  
 

RM_M 22 
Informace o zahájené p řípravě a podané žádosti o dotaci pro projekt 
“P ředcházení vzniku textilních a biologicky rozložitel ných odpad ů ve 
statutárním m ěstě Ostrava, m ěstském obvodu Hrabová” v rámci 
Operačního programu životní prost ředí 2014 - 2020 
  
Usnesení číslo: 08614/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci a o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci pro projekt “Předcházení vzniku 
textilních a biologicky rozložitelných odpadů ve statutárním městě Ostrava, městském obvodu 
Hrabová” v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 a o způsobu 
financování projektu z vlastních zdrojů městského obvodu Hrabová 

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Socha, T:31.12.2020
 tajemník 
  

 
RM_M 34 
Ukončení projektu “Obec p řátelská senior ům 2017“ 
  
Usnesení číslo: 08615/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07657/RM1418/108 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou informací o ukončení projektu “Obec přátelská seniorům 2017“ 
spolufinancovaného v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí z Dotačního řízení             na 
podporu seniorů – soutěž Obec přátelská seniorům 2017  

  
2) žádá 
  

městský obvod  Poruba zabezpečit udržitelnost projektu „Obec přátelská seniorům 2017“ dle 
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přílohy č. 2 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2020
 starosta městského obvodu Poruba 
  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Medaile pro m ěstská vyznamenání”, po ř. č. 13/2018 
  
Usnesení číslo: 08616/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na  přípravu a realizaci 40 ks medailí/plaket pro 
nejvyšší městská vyznamenání v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Pražská mincovna a.s. 
Sídlo: nám. Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1 - Staré Město 
IČO: 241 43 707 

za cenu nejvýše přípustnou 409.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 18 
Odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o p ředkupním právu, ev.           
č. 1625/2009/LPO, uzav řené se spole čností AMÁDEUS REAL, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08617/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 2125/ZM1418/33 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním 
právu, ev. č. 1625/2009/LPO, ze dne 29.05.2009, ve znění Dotatku č. 1, uzavřené se 
společností AMÁDEUS REAL, a.s., IČO: 272 41 131, se sídlem Dlouhá 13, 116 78 Praha 1,            
a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 07.03.2018
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 33 
Výzva k tzv. finan čnímu odškodn ění 
  
Usnesení číslo: 08618/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

dosavadní postup Magistrátu města Ostravy při vyřizování žádostí o tzv. “finanční 
odškodnění” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to způsobem dle důvodové zprávy a dle 
příloh č. 2, č. 3 a č. 6 předloženého materiálu    

  
2) projednala 
  

přípis označený Poslední výzva IV.: Finanční odškodnění IV. za neoprávněný vjezd na ulice 
Maková a U Dubu v Ostravě - Polance nad Odrou ve vazbě na porušení legislativy 
a vlastnických práv soukromých osob staveništní vozovky u výstavby č. j. 2523/2014/LOK 
spis. zn. 1930/2014/LOK ze dne 5. 2. 2018 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

odpověď Lxxxx Mxxxxxxx a Pxxxxx Mxxxxxxxxx na výzvy dle příloh č. 1 a č. 
4 předloženého materiálu, a to ve znění dle textu přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
zaslat odpověď dle bodu 3) usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 31.12.2018
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 35 
Návrh na schválení dalšího postupu ve v ěci soudního sporu se 
spole čností AMÁDEUS REAL, a.s., vedeného u Obvodního soud u pro 
Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 204/2013 
  
Usnesení číslo: 08619/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, č. j. 27 C 204/2013-160, ze 
dne 23.2.2018, kterým bylo rozhodnuto o přerušení soudního řízení vedeného proti společnosti 
AMÁDEUS REAL, a.s., IČO: 27241131, a to v souladu s doporučením advokátní kanceláře 
Konečná & Zacha, s.r.o., IČO: 27112331, která v dané věci  statutární město Ostrava zastupuje 

  
 

RM_M 43 
Rozhodnutí o nepodání kasa ční stížnosti 
  
Usnesení číslo: 08620/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 2. 2018, č. j. 22Af 54/2016-26 dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu, jímž byla zamítnuta žaloba statutárního města Ostravy 
na přezkoumání rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně ze dne 15. 4. 2016, 
č. j. 16780/16/5000-10470-711844 ve věci statutárnímu městu Ostravě vyměřeného odvodu 
za porušení rozpočtové kázně do Národního fondu ve výši 397.349,- Kč 

  
2) rozhodla 
  

nepodat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Krajského soudu             
v Ostravě ze dne 13. 2. 2018, č. j. 22Af 54/2016-26 

  
 

RM_M 4 
Schválení p řípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “CLAIR O”           
z programu “Urban Innovative Actions” 
  
Usnesení číslo: 08621/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
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1) souhlasí 
  

s účastí statutárního města Ostravy na realizaci projektu s názvem “CLAIRO” v rámci 
programu “Urban Innovative Actions” v roli hlavního projektového partnera 

  
2) schvaluje 
  

zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “CLAIRO” ke spolufinancování            
z programu “Urban Innovative Actions” v rámci výzvy “Air Quality” 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje  

jako nositele projektu zajistit vedení projektu a spolupráci s projektovými partnery na 
veškerých úkonech souvisejících s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci pro 
projekt dle bodu 1) tohoto unesení v souladu s podmínkami výzvy “Air Quality” v rámci 
programu “Urban Innovative Actions”  

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.03.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 5 
Ukončení projektu “Výstavba vrtulníkového hangáru v areá lu HZS 
MSK” spolufinancovaného z rozpo čtu Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 08622/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02340/RM1418/34 
k usnesení č. 1040/ZM1418/16 
k usnesení č. 1321/ZM1418/20 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou informací o ukončení projektu “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 
MSK” spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
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informovat poskytovatele dotace o změnách projektu v období udržitelnosti projektu dle bodu 
1) tohoto usnesení dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ev.č.1178/2016/OSR 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 09.10.2022
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení dle podmínek stanovených 
ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev.č. 1178/2016/OSR         
a poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti projektu 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 09.10.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) žádá 
  

Magistrát města Ostravy - odbor investiční 

v případě jakýchkoli záměrů na úpravy a změny v době udržitelnosti u projektu uvedeného v 
bodě 1) tohoto usnesení o jejich projednání s odborem strategického rozvoje  

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 09.10.2022
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 6 
Příprava projektu Demolice budov v obchodn ě-podnikatelském areálu 
Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 08623/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

přípravu projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt Demolice budov                            v 
obchodně-podnikatelském areálu Ostrava - Mošnov z rozpočtu Ministerstva průmyslu              
a obchodu v rámci programu “Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů” 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 14/61 
  

2) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 4 500 tis. Kč 

- v roce 2018: na zajištění předfinancování projektu ve výši 400 tis. Kč 

- v roce 2019: na zajištění předfinancování projektu ve výši 4 100 tis. Kč, přičemž v obou 
částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 1 350 tis. Kč dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace 
nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru investičního 
  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami programu “Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů” 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 31 
Návrh na sestavení odborné komise pro posuzování žá dostí v rámci 
výběrového řízení Programu na revitalizaci ve řejného prostoru 
na území statutárního m ěsta Ostravy pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08624/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) jmenuje 
  

odbornou komisi pro posuzování žádostí předložených v rámci výběrového řízení Programu 
na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 ve složení: 
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Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora, 

Ing. arch. Cyril Vltavský,  vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, 

Ing. arch. Ondřej Vysloužil, architekt VYSLOUŽIL ARCHITEKTI, 

M arch Marek Sivák, architekt Pěstuj Prostor. 

  
 

RM_M 41 
Smlouva na zajišt ění outdoorové kampan ě „Udržitelné chování 
ve městě“ 
  
Usnesení číslo: 08625/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy na zajištění outdoorové kampaně “Udržitelné chování ve městě” mezi 
statutárním městem Ostrava a společností 

Vladimír Skórka s.r.o. 

se sídlem Křižíkova 2831/2, 702 00 Ostrava, IČO:02435918 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 38 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby  Domov 
Slune čnice Ostrava, p říspěvková organizace, I ČO 70631883 
  
Usnesení číslo: 08626/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s odpisem nedobytné pohledávky právnické osoby Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631883, Opavská 4472/76 708 00 Ostrava - Poruba v celkové výši 19 200,-
Kč 
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RM_M 47 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka                a 
Ing. B řetislava Rigera, nám ěstků primátora, do Ruské federace 
(Volgograd) ve dnech 31.1.– 5.2.2018 
  
Usnesení číslo: 08627/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 08118/RM1418/113 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, náměstků 
primátora, do Ruské federace (Volgograd) ve dnech 31.1.-5.2.2018 

  
 

RM_M 48 
Návrh na provedení rozpo čtového opat ření v rámci rozpo čtu v ORJ 180, 
ORJ 135 a ORJ 270 
  
Usnesení číslo: 08628/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

snižují se běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109                                                   o            240 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5167, ÚZ 7109                                                   o              10 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7119                                                   o              15 tis. Kč 

na § 4399, pol. 5169                                                                   o              12 tis. Kč 

snižují se běžné výdaje v ORJ 135 

na § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, ORG 94000000                  o              17 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5011, ÚZ 104113013, ORG 94000000                          2 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5011, ÚZ 104107606, ORG 94000000                  o                1 tis. Kč 
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na § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, ORG 95000000                  o                9 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5011, ÚZ 104113013, ORG 95000000                  o                1 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5011, ÚZ 104107606, ORG 95000000                  o                1 tis. Kč 

zvyšují se běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5171, ÚZ 7109                                                    o              40 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7109                                                    o              50 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5175, ÚZ 7109                                                    o              10 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5166, ÚZ 7109                                                    o            150 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5192                                                                    o              12 tis. Kč 

zvyšují se běžné výdaje v ORJ 135 

na § 4349, pol. 5424, ÚZ 104513013, ORG 94000000                  o              17 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5424, ÚZ 104113013, ORG 94000000                  o                2 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5424, ÚZ 104107606, ORG 94000000                  o                1 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5424, ÚZ 104513013, ORG 95000000                  o                9 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5424, ÚZ 104113013, ORG 95000000                  o                1 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5424, ÚZ 104107606, ORG 95000000                  o                1 tis. Kč 

zvyšují se kapitálové výdaje v ORJ 270                                   

na § 4349, pol. 6122, ÚZ 7119                                                       o              15 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.03.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 8 
Plány činnosti p říspěvkových organizací v oblasti sociální pé če           a 
zdravotnictví 
  

(zn.předkl.) 
41 
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Usnesení číslo: 08629/RM1418/120  
  
k usnesení č. 02164/RM1418/31 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti sociální péče a zdravotnictví na rok 2018 dle 
příloh č. 1 - 11 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

ředitelům příspěvkových organizací zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti 
příspěvkových organizací v oblasti sociální péče a zdravotnictví pro rok 2018 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 36 
Žádosti p říspěvkových organizací v sociální oblasti o prominutí o dvodu 
za porušení rozpo čtové kázn ě 
  
Usnesení číslo: 08630/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 08247/RM1418/115 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

• o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen právnické 
osobě Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, se 
sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 
• o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen právnické 
osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem 
Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o vydání rozhodnutí dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 19/61 
  

RM_M 7 
Žádost o poskytnutí mimo řádné dotace na realizaci projektu R EKORDY 
HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 2018 
  
Usnesení číslo: 08631/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Ing. Jiřímu Muladimu, IČO 60312947, se sídlem 
Obránců míru 10/24a, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 30 tis. Kč na realizaci projektu 
REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem 
Ostrava a výše uvedenou fyzickou osobou dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje na ORJ 221 
na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117 o 30 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 
na § 3419, pol. 5212 o 30 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.03.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 9 
Návrh koupit nemovitou v ěc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08632/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 20/61 
  

1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 
540/15, zahrada, o výměře 78 m2, která je dle geometrického plánu č. 2107-423/2017 oddělena 
a nově označena jako pozemek p.p.č. 540/69, ost. plocha, ost. komunikace 

od vlastníka: 

XXXXXXX XXXX XXXX XXXXX, rok narození XXXX a XXXXXX XXX XXXXXXXX, 
rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 32.250,00 Kč 

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

  
2) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek, uvedený 
v bodu 1) návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětný nově vzniklý pozemek statutární 
město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
3) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) návrhu 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, za podmínky, že předmětný nově vzniklý pozemek statutární město Ostrava nabude 
do svého vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) až 3) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 10 
Návrh p řijmout darem nemovitou v ěc v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 08633/RM1418/120  
  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím daru nemovité věci, a to pozemku parc.č. 4459/3, lesní pozemek, k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, od vlastníka XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX 

a s uzavřením darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh darovací smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 12 
Návrh na zám ěr města neprodat pozemek v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí , 
obec Frýdlant nad Ostravicí 
  
Usnesení číslo: 08634/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
část pozemku parc. č.  2926 v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 13 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnict ví SMO 
za účelem provedení atmogeochemick ého pr ůzkumu a p řípadného 
měření dynamiky výstup ů důlních plyn ů na povrch pro spole čnost 
Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08635/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 534/12 - orná půda, 
parc. č. 666/49 - orná půda, 
parc. č. 2087/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
IČO 00494356 

  
2) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2396/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2396/87 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 2396/90 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2396/91 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
IČO 00494356 
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RM_M 14 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního kabelového vedení NN 
včetně 4 ks pojistkových sk říní k pozemk ům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy a uzav ření sm louvy o budoucí smlouv ě o zřízení 
věcného b řemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08636/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN včetně 4 ks pojistkových skříní na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 337/102 - ostatní plocha, neplodná půda, 
p. p. č. 491/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava-Heřmanice, Vrbická+okolí, NNk” 
dle situačních výkresů dokumentace, které jsou přílohou č.2/7 - 2/9 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení
a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně 4 ks pojistkových skříní k částem 
pozemků: 

p. p. č. 337/102 - ostatní plocha, neplodná půda, 
p. p. č. 491/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 podle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby, uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti s Českou telekomunika ční 
infrastrukturou a.s. 
  

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 24/61 
  

Usnesení číslo: 08637/RM1418/120  
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

p. p. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 

v rámci stavby “16010-044654 VPIC Silnice III-4787 Ostrava ul. Výškovická”, dle situačního 
výkresu dokumentace, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem 
pozemků: 

p. p. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 16 
Návrh na uz avření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o budoucí smlouv ě o zřízení 
služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, obec Ostrava, pro budoucího 
oprávn ěného Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 08638/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

uzavřít dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti evid. č. 1186/2016/MJ ze dne 18. 4. 2016 s budoucím oprávněným: 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO 708 90 692 
zastoupený 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
IČO 000 9 5711 

v rámci stavby “Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4” 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzav ření smluv o z řízení služebnosti na stran ě oprávn ěného 
  
Usnesení číslo: 08639/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – zřízení, 
provozování, údržby splaškové kanalizace DN 250 k pozemkům: 

parc. č. 806/46 – orná půda, 
parc. č. 806/103 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Pozemky – Podolí s. r. o. 
se sídlem Mariánské náměstí 2116/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČO: 052 35 383, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – zřízení, 
provozování, údržby splaškové kanalizace DN 250 k pozemku: 
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parc. č. 806/91 – orná půda, 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

Ing. XXX XXXXX, datum narození XX XX XXXX 
bydliště XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXna, 
podíl ve výši 1/2, 

XXXXXXXX XXXXX, datum narození XXX XX XXXX 
bydliště XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXs, 
podíl ve výši 1/2, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 19 
Návrh na zám ěr nepronajmout pozemky v četně budovy č. p.1674 v k.ú. 
Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08640/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

že nemá záměr pronajmout pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - pozemku 
parc.č. 2640/37, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1674 na ul. 28. října 
č. or. 131, pozemku parc.č. 2640/17, ostatní plocha, zeleň, pozemku parc. č. 2640/18, ostatní 
plocha, zeleň a pozemku parc. č. 2640/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, dle důvodové 
zprávy. 

  
 

RM_M 20 
Návrh na zám ěr nepronajmout jednotku č. 3030/25 v bytovém dom ě 
na ul. Horní 3030/96, Ostrava- Bělský Les. Návrh na zaslání výzvy 
k opušt ění jednotk y č. 3030/25 v bytovém dom ě na ul. Horní 3030/96, 
Ostrava-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 08641/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

že nemá záměr pronajmout jednotku č. 3030/25, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, 
způsob využití - byt, o velikosti 1 + 2, umístěné ve 3. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 3030, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 96, Ostrava-Bělský Les, 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele vyzvat pana JXXX SXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX v souladu s § 22 85, zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k  vyklizení  a opuštění jednotky 
č. 3030/25, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - byt, o velikosti 1 + 2, 
umístěné ve 3. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 3030, část obce Bělský Les, který stojí 
na pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 
na ul. Horní č. or. 96, Ostrava-Bělský Les. 

  
 

RM_M 21 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v bytovém 
dom ě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-B ělský les 
  
Usnesení číslo: 08642/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu zvláštního určení 
bezbariérového charakteru  č. 6  o velikosti 2+kk, umístěného ve 2. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p.3033, který je součástí pozemku parc. č. 126/2, k.ú. Dubina               u 
Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

XXXXXXXXXXX SXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXX XXX XXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX 

na dobu určitou od 3. 4. 2018 do 2. 4. 2019 

za měsíční nájemné ve výši 3.194,- Kč plus zálohy na služby spojené s užíváním bytu, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Návrhy dodatk ů zřizovacích listin 25 p říspěvkových organizací 
zřízených zastupitelstvem m ěsta Ostravy - aktualizace ú četního stavu 
majetku ke dni 31.12.2017 
  
Usnesení číslo: 08643/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

návrhy na schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových  organizací 
zřízených zastupitelstvem města Ostravy, kterými se v souladu s ust. čl. 5 Směrnice č. 1/2017 
“Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem města 
Ostravy” na základě inventarizace majetku  ke dni 31.12.2017 aktualizuje účetní  stav 
svěřených nemovitých a movitých věcí  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Knihovna města 
Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině  ze dne 21.05.2014 právnické osoby Ostravské 
muzeum, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 6  ke zřizovací listině  ze dne 21.05.2014 právnické osoby Divadlo loutek 
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Janáčkova 
filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Národní divadlo 
moravskoslezské, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Komorní scéna 
Aréna, příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Lidová 
konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Zoologická 
zahrada Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
10) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
11) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Dětské centrum 
Domeček, příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 
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12) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Slunovrat, 
Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
13) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov pro 
seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 13 předloženého 
materiálu 

  
14) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov 
Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 předloženého 
materiálu 

  
15) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov 
Korýtko, příspěvková organizace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  
16) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Magnolie, 
Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  
17) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov 
Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 31/61 
  

18) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov pro 
seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 předloženého 
materiálu 

  
19) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Sluníčko, 
Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

  
20) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 13 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek -
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy 
č. 20 předloženého materiálu 

  
21) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 
času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 21 
předloženého materiálu 

  
22) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 
času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

  
23) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 
času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 23 předloženého 
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materiálu 

  
24) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Dům dětí a 
mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

  
25) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 10.09.2014 právnické osoby Firemní školka 
města Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

  
26) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 25.05.2016 právnické osoby PLATO Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

  
27) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových 
organizací dle bodů 2) až 26)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 24 
Návrh na vy řazení movitého a nemovitého majetku z výp ůjčky HZS MSK  
  
Usnesení číslo: 08644/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení movitého a nemovitého majetku ze smlouvy o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 
31. 12. 2003 uzavřené s Českou republikou – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 
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kraje, se sídlem Výškovická 2995/40 Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, v celkové pořizovací 
hodnotě 12.967.292,80 Kč, specifikovaného v příloze č. 3  předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 
správy 
zajistil úkony související s fyzickým převzetím použitého movitého a nemovitého majetku 
specifikovaného v příloze č. 3 předloženého materiálu od České republiky - Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje vč. vyhotovení předávacích protokolů 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.03.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 25 
Návrh na uzav ření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení věcného b řemene-služebnosti a návrh na uzav ření smlouvy 
o zřízení věcného b řemene k pozemk ům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08645/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti evid. č. 1279/2014/MJ ze dne 7. 5. 2014 ve znění dodatku č. 1 ke 
smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti evid. č. 1279D1/2016/MJ 
ze dne 29. 3. 2016, s budoucím 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 2x NN 0,4 kV včetně 1 ks přípojkového pilíře  
k pozemkům: 
parc. č. 244/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 26 
Návrh na z řízení věcných b řemen a návrh na uzav ření smluv o z řízení 
věcných b řemen v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a v k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, pro spole čnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08646/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene STL 
plynovodu k  pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 230/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3277/1 - lesní pozemek, 
parc. č. 5649/3 - ostatní plocha, dráha, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene NTL 
plynovodu k  pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 709/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 27 
Návrh na vydání p ředchozího souhl asu rady m ěsta s prodejem 
nemovitých v ěcí městskými obvody Moravská Ostrava a P řívoz, 
Vítkovice a Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08647/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městskými obvody  Moravská Ostrava 
a Přívoz, Vítkovice a Slezská Ostrava  v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a)  obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, a to: 

a) pozemek p.p.č. 84/3 zahrada, tvořící  funkční celek s pozemkem parc.č. 752/2 zastavěná 
plocha, na kterém je umístěn dům č.p. 828, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, (příloha č. 1 
předloženého materiálu), 

b)   část ze spoluvlastnického podílu 5436/50776 pozemku  parc.č. 1280/2, zast. plocha 
a nádvoří pod domem č.p. 112, včetně spoluvlastnického  podílu na společných částech domu, 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 285/66212, příslušejícího k jednotce č. 112/901, 
jiný nebytový prostor, 
     část ze spoluvlastnického podílu 3538/50776 pozemku parc.č. 1280/2, zast. plocha           a 
nádvoří pod domem č.p. 112, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši  200/71391, příslušejícího k jednotce č. 112/902, 
jiný nebytový prostor, (příloha č. 2 předloženého materiálu), 

c) pozemek parc,.č. 358/7 ostatní plocha, jiná plocha, tvořící funkční celek s pozemkem parc.č. 
357/4 zastavěná plocha, na kterém je umístěn  bytový dům č.p. 870,  vše v k. ú. Vítkovice, 
obec Ostrava, (příloha č. 3 předloženého materiálu), 

d) část pozemku parc.č. 5645 zastavěná plocha o výměře 2 m2 oddělena GP č. 4153-134/2017 
a označena jako pozemek parc.č. 5645/2  zastavěná plocha, který je zastavěn rodinným 
domem,  umístěným i na pozemku parc.č. 4899/1 vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
(příloha č. 4 předloženého materiálu)  

  
 

RM_M 44 
Návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o využívání sportovišt ě 
  
Usnesení číslo: 08648/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o využívání sportoviště mezi statutárním městem 
Ostrava 
a 
společností 
Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. 
se sídlem: Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
IČO: 28594193 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) svěřuje 
  

Magistrátu města Ostravy pravomoc, aby prostřednictvím odboru majetkového  
rozhodoval o uzavření smluv o využívání sportoviště na základě smlouvy o smlouvě budoucí 
o využívání sportoviště dle bodu 1) tohoto usnesení a v souladu s podmínkami 
specifikovanými ve smlouvě o smlouvě budoucí o využívání sportoviště 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.06.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 45 
Návrh na uzav ření dodatku č. 2 k nájemní smlouv ě, ve znění dodatku  č. 
1 s Ostravským informa čním servisem, s.r.o. Návrh na souhlas 
s provedením stavebních úprav na p ředmětu nájmu 
  
Usnesení číslo: 08649/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření dodatku č. 2 k “Nájemní smlouvě” ev.č. 3116/2008/MJ ze dne 18. 12. 2008, 
ve znění “Dodatku č. 1” ev.č. 3116D1/2011/MJ ze dne 17. 3. 2011 
s 
Ostravským informačním servisem, s.r.o. 
se sídlem: Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 26879280, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 37/61 
  

2) souhlasí 
  

na základě žádosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s provedením změny předmětu 
nájmu v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 2 návrhu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu za podmínky, 
že návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě dle přílohy č. 3 předloženého materiálu nabyde 
účinnosti 

  
 

RM_M 46 
Návrh na ukon čení nájemní smlouvy dohodou s RED HOUSE 
DEVELOPMENT, s.r.o. Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na 29 dní se 
Smart Innovation Center, s.r.o. Návrh na zám ěr pronájmu nemovitostí  v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 08650/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření dohody o skončení nájmu založeném “Nájemní smlouvou” ev.č. 2088/2016/MJ 
ze dne 21. 7. 2016 
s 
RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. 
se sídlem: Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 278 44 960, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2634/43, ost. plocha - jiná plocha o výměře 
761 m2, pozemku parc.č. 2634/44, ost. plocha - jiná plocha o výměře 89 m2 a části pozemku 
parc.č. 2634/8, ost. plocha - jiná plocha o výměře 174 m2, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava za účelem umístění stavebních objektů (zpevněná plocha - hlavní přístupový chodník, 
sadové úpravy - zatravnění, venkovní kabelové vedení a úprava podjezdu) v rámci realizace 
stavby “RED HOUSE Moravská Ostrava”, 
a to ke dni 9. 3. 2018, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít 
nájemní smlouvu na pozemky a část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 
- parc.č. 2634/43, ost. plocha - jiná plocha o výměře 761 m2 

- parc.č. 2634/44, ost. plocha - jiná plocha o výměře 89 m2 

- část pozemku parc.č. 2634/8, ost. plocha - jiná plocha o výměře 174 m2 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října, v blízkosti rozestavěného skeletu) 
se společností: 
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Smart Innovation Center, s.r.o. 
se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
IČO: 654 09 574 
za účelem umístění stavebních objektů v rámci realizace stavby “Smart Innovation 
Center Moravská Ostrava”: 
- zpevněná plocha, hlavní přístupový chodník 
- sadové úpravy, zatravnění 
- kabelové vedení venkovního osvětlení, napojeno z objektu 
- úprava podjezdu 
na dobu určitou 29 dní ode dne účinnosti nájemní smlouvy (účinnost dne 10. 3.2018),  za 
nájemné ve výši 130,- Kč/m2/rok, tj. 10.576,- Kč/29 dní 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemky a část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
a to: 
- pozemek parc.č. 2634/43, ost. plocha - jiná plocha o výměře 761 m2 

- pozemek parc.č. 2634/44, ost. plocha - jiná plocha o výměře 89 m2 

- část pozemku parc.č. 2634/8, ost. plocha - jiná plocha o výměře 174 m2 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října) 
společnosti 
Smart Innovation Center, s.r.o. 
se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
IČO: 654 09 574, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 29 
Návrh na uzav ření “Smluv o z řízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Ve řejné osv ětlení oblast K Líp ě” 
  
Usnesení číslo: 08651/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Veřejné osvětlení oblast 
K Lípě” mezi vlastníkem: 
XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX 
a 
oprávněným ze služebnosti: 
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statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Veřejné osvětlení oblast 
K Lípě” mezi vlastníkem: 
XXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX 
XX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 
a 
oprávněným ze služebnosti: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 30 
Návrh na uzav ření “Dodatku k nájemní smlouv ě VS 6358001817” v 
souvislosti se stavbou “Tramvajové mosty na ul. Plz eňská” 
  
Usnesení číslo: 08652/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření ”Dodatku č. 1 k nájemní smlouve VS 6358001817”  v souvislosti se stavbou 
“Tramvajové mosty na ul. Plzeňská” mezi pronajímatelem: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 
a 
nájemcem: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Okružní k řižovatka Výstavní – Zelená (PD+AD+I Č)”, 
poř. č. 026/2018 
  
Usnesení číslo: 08653/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské 
činnosti, autorského dozoru a vypracování plánu BOZP, to vše v rámci realizace stavby 
„Okružní křižovatka Výstavní – Zelená“, v k.ú. Mariánské Hory a Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 25324365  

za cenu nejvýše přípustnou 940.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Záchytná parkovišt ě Jeremenko - PD, I Č, AD”, po ř. č. 
232/2017 
  
Usnesení číslo: 08654/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08284/RM1418/115 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

dle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, zadávací řízení k veřejné zakázce “Záchytná parkoviště Jeremenko - PD, IČ, 
AD” v části 2. veřejné zakázky - stavba “Záchytné parkoviště Jeremenko ul. Výstavní”, z 
důvodů uvedených v předloženém materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a 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, k části 1. veřejné zakázky -
stavba “Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko - ul. Moravská, ul. Místecká” na vypracování 
projektových dokumentací a plánu BOZP včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro 
zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkonu autorského 
dozoru po dobu realizace uvedené stavby s účastníkem, který předložil svou nabídku pod 
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poř.č.1: 

Projekt 2010, s.r.o. 
se sídlem: Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 1 950 000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Cingr ův sad (PD+AD+I Č)” po ř. č. 251/2017 
  
Usnesení číslo: 08655/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektových dokumentací a plánu BOZP v rámci realizace terénních a sadových úprav 
projektu „Cingrův sad – revitalizace zeleně“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, včetně 
výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 

Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou 
se sídlem: Bukovanského 2089/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
IČO: 69221189  

za cenu nejvýše přípustnou 403.700,- Kč bez DPH 

  

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. Rudolfova” po ř. č. 22/2018 
  
Usnesení číslo: 08656/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
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“Oprava kanalizace ul. Rudolfova” v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

KARO inženýrské sítě s.r.o. 
se sídlem: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava 
IČO: 268 26 470 

za cenu nejvýše přípustnou 315.100,- Kč bez DPH 

  

  

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy bývalý ch jatek pro 
účely galerie Plato Ostrava (pr ůzkumy)”, po ř. č. 28/2018 
  
Usnesení číslo: 08657/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané 
“Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava (průzkumy)”, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
IČO: 646 16 886 

za cenu nejvýše přípustnou 617.830,- Kč bez DPH. 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Stavební úpravy objektu č. p. 75, ul. St řelni ční”, po ř. 
č. 29/2018 
  
Usnesení číslo: 08658/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby “Stavební 
úpravy objektu č. p. 75, ul. Střelniční 8, na pozemku parc. č. 120 v k.ú. Moravská Ostrava”, 
obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bohuslav Gembík- odbor investiční 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 
3. Ing.  Radek Muťka - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
3. Ing.  Jan Hanáček - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
3. Ing. Hana Hostašová - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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5. Mgr. Renata Kolková, MPA- 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: 31.07.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Parkovišt ě Hlubina - PD+I Č+BOZP+AD”, po ř. č. 
32/2018 
  
Usnesení číslo: 08659/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektových 
dokumentací a plánu BOZP včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně výkonu autorského dozoru, 
vše pro stavbu „Parkoviště Hlubina“ v k.ú. Moravská Ostrava a k.ú. Vítkovice, 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 
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náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí    
2. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 
členové: 
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Bc. Jan Ševčík - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. František Kolařík - člen ZM 
2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 
3. Ing. Tomáš Bilan - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Renata Kolková, MPA - 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: 29.06.2018
 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: 29.06.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 10 (zn.předkl.) 
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Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy o 
dílo na provedení inženýrsko- geologického pr ůzkumu pro akci “Náb řeží 
Ostravice - Havlí čkovo náb řeží (stavba č.3)” v k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08660/RM1418/120 

05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na provedení inženýrsko-
geologického průzkumu pro akci “Nábřeží Ostravice - Havlíčkovo nábřeží (stavba č. 3)”, k. ú. 
Moravská Ostrava, a to mezi objednatelem: 
statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
zhotovitelem: 
K-GEO s.r.o. 
se sídlem Nováčkova 5/717, 700 30 Ostrava - Výškovice 
IČO: 25359100 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

  
 

RM_VZ 11 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
příkazní na inženýrskou činnost v rámci akce “Revitalizace areálu 
bývalých kasáren Hrane čník - demolice SO 02” v k. ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08661/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na inženýrskou 
činnost v rámci akce “Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - demolice SO 02”, k. ú.
Slezská Ostrava, a to mezi objednatelem: 
statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
zhotovitelem: 
Projekt 2010, s.r.o.  
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se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava 
IČO: 48391531 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Revitalizace lesoparku Benátky a Hulv áckého kopce 
(DÚR+IČ)_IV.”, po ř. č. 261/2017 
  
Usnesení číslo: 08662/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08039/RM1418/112 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na vypracování 
projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, včetně výkonu inženýrské činnosti 
pro získání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě ”Revitalizace lesoparku Benátky a 
Hulváckého kopce” na rozhraní dvou městských obvodů Mariánské Hory a Hulváky, Nová 
Ves, obec Ostrava, účastníka, který předložil svou nabídku pod: 

poř č. 2: 
ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. 
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 25368931 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 
majiteli dle § 122 zákona, na vypracování projektové dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí, včetně výkonu inženýrské činnosti pro získání pravomocného územního 
rozhodnutí ke stavbě ”Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce” na rozhraní dvou 
městských obvodů Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, obec Ostrava, s účastníkem, který 
předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

Projekt 2010, s.r.o. 
Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
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IČO:48391531 

a 

SHB, akciová společnost 
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 25324365 

vystupující pod názvem společnosti “Projekt-SHB a.s. - REVITALIZACE LESOPARKU” 

za cenu nejvýše přípustnou 2.985.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 2 
Povolení výjimek ze stavebních uzáv ěr SDD “František” a “Štola 
Naneta” pro stavbu “Koblov - rekonstrukce a rozší ření kanalizace” v k. 
ú. Koblov 
  
Usnesení číslo: 08663/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimek ze zákazu stavební činnosti ve stavebních uzávěrách stanovených územním 
rozhodnutím č. 181/07 pro území vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního díla 
“František” v k. ú. Koblov a územním rozhodnutím č. 220/02 pro území vymezené 
bezpečnostním pásmem starého důlního díla “Štola Naneta” v k. ú. Koblov, a to za účelem 
umístění a realizace části stavby “Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace” zasahující do 
stavebních uzávěr dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Povolení výjimky ze stavební uzáv ěry SDD “Vrtná jáma č. 27” pro 
stavbu “Parkovišt ě v Ostrav ě-Přívoze u tramvajové smy čky Hlu čínská” 
v k. ú. P řívoz 
  
Usnesení číslo: 08664/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 
rozhodnutím č. 182/07 pro území vymezené bezpečnostním pásmem zlikvidovaného starého 
důlního díla “Vrtná jáma č. 27” v k. ú. Přívoz, a to za účelem umístění a realizace části stavby 
“Parkoviště v Ostravě-Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská” zasahující do stavební uzávěry 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 49 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitosti do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 08665/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) nevydává 
  

předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• budovy stojící na pozemku města parc.č. 893/5 v k. ú. Bartovice, pro městský obvod 
Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 39 
Poskytnutí ú čelového investi čního a neinvesti čního transferu z Fondu 
životního prost ředí města Ostravy m ěstskému obvodu Radvanice a 
Bartovice na realizaci projektu “Revitalizace význa mných krajinných 
prvk ů č. 61 Parčík u školy na ul. U Statku, č. 76 Parková úprava u 
bývalého kina Odboj, č. 65 Alej podél ul. Bartovická a revitalizace parku  
U Káňů v k. ú. Radvanice” - 1. etapa 
  
Usnesení číslo: 08666/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 
výši 75 % z celkových nákladů na realizaci projektu “VKP č. 61 Parčík u školy na ul. U Statku 
– projekt Revitalizace sadu kpt. Jaroše v k. ú. Bartovice”, maximálně však 1.035.084,00 Kč, z 
toho: 

• 939.123,75 Kč na realizaci v roce 2018 
• 31.986,75 Kč na realizaci následné péče v roce 2019 
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• 31.986,75 Kč na realizaci následné péče v roce 2020 
• 31.986,75 Kč na realizaci následné péče v roce 2021 

dle přílohy č. 1), 2), 3) a 5) a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového investičního a neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí 
města Ostravy ve výši 75 % z celkových nákladů na realizaci projektu “Revitalizace parku U 
Káňů v k. ú. Radvanice”, maximálně však 1.781.371,50 Kč, z toho: 

• 1.611.650,25 Kč na realizaci v roce 2018 
• 70.112,25 Kč na realizaci následné péče v roce 2019 
• 49.854,00 Kč na realizaci následné péče v roce 2020 
• 49.755,00 Kč na realizaci následné péče v roce 2021 

dle přílohy č. 1), 2), 4) a 6) a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u statutárního města Ostravy 

- zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ............................................................... 2.552 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORJ 517 ............................... o 1.764 tis. Kč 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORJ 617 .................................. o 788 tis. Kč 

u městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 517 .............................................. o 1.764 tis. Kč 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 617 ................................................. o 788 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ................................................................ o 1.764 tis. Kč 
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- zvyšují se kapitálové výdaje 
§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ................................................................... o 788 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) ukládá 
  

městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
uplatnění částky 75 % z celkových nákladů, maximálně však 31.986,75 Kč na realizaci 
projektu “VKP č. 61 Parčík u školy na ul. U Statku – projekt Revitalizace sadu kpt. Jaroše 
v k. ú. Bartovice” dle bodu 1) tohoto usnesení a 70.112,25 Kč na realizaci projektu 
“Revitalizace parku U Káňů v k. ú. Radvanice” dle bodu 2) tohoto usnesení do schváleného 
rozpočtu na rok 2019 u odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy 

  
 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.10.2018
 starostka Městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  
6) ukládá 
  

městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
uplatnění částky 75 % z celkových nákladů, maximálně však 31.986,75 Kč na realizaci 
projektu “VKP č. 61 Parčík u školy na ul. U Statku – projekt Revitalizace sadu kpt. Jaroše 
v k. ú. Bartovice” dle bodu 1) tohoto usnesení a 49.854,00 Kč na realizaci projektu 
“Revitalizace parku U Káňů v k. ú. Radvanice” dle bodu 2) tohoto usnesneí do schváleného 
rozpočtu na rok 2020 u odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy 

  
 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.10.2019
 starostka Městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  
7) ukládá 
  

městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
uplatnění částky 75 % z celkových nákladů, maximálně však 31.986,75 Kč na realizaci 
projektu “VKP č. 61 Parčík u školy na ul. U Statku – projekt Revitalizace sadu kpt. Jaroše 
v k. ú. Bartovice” dle bodu 1) tohoto usnesení a 49.755,00 Kč na realizaci projektu 
“Revitalizace parku U Káňů v k. ú. Radvanice” dle bodu 2) tohoto usnesneí do schváleného 
rozpočtu na rok 2021 u odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy 
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 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 30.10.2020
 starostka Městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  
8) doporučuje 
  

městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
zajistit realizaci projektů uvedených v bodě 1) a 2) tohoto usnesení společností Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 

  
 

RM_M 42 
Nabytí ps ů přivlastn ěním dle § 1045 odst.1 ob čanského zákoníku 
  
Usnesení číslo: 08667/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o nabytí psů - Pitbulteriér (č. čipu: 900032001982859), Křízenec (č.čipu: 953010000205781), 
Jezevčík Dlouhosrský (č. čipu: 900032002412732), Kříženec (č. čipu: 900032001982724), 
jejich přivlastněním v souladu s ust. § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, dle infomací v důvodové zprávě tohoto materiálu  

  
 

RM_M 40 
Uzavření dohody se spol. OVANET a.s a Life in Town 
  
Usnesení číslo: 08668/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o zveřejnění on-line záběrů z vybraných kamer městského integrovaného 
kamerového systému statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a spol. Life 
in Town s.r.o. se sídlem: Wellnerova 1215/1, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 05153557 a 
spol. OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 1 
Návrh na uzav ření dodatku č. 7 pojistné smlouvy č. 706-58640-28 o 
pojišt ění majetku a odpov ědnosti podnikatel ů 

(zn.předkl.) 
07 
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Usnesení číslo: 08669/RM1418/120 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 706-58640-28 o pojištění majetku a 
odpovědnosti podnikatelů, ve znění dodatku č. 1 až 6, uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a Českou pojišťovnou a.s., 
se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, evidenční číslo 2521/2013/OFR, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Úpravy rozpo čtu r. 2018 
  
Usnesení číslo: 08670/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 

a) 3 278 tis.Kč městskému obvodu Ostrava-Jih na akci “Rekonstrukce autobusové smyčky 
Klášterského, ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice” 
b) 575 tis.Kč městskému obvodu Nová Bělá na zpracování projektové dokumentace k akci 
“Sportovní hala Nová Bělá” 
c) 360 tis.Kč městskému obvodu Plesná na zpracování projektové dokumentace k akci 
“Stavební úpravy mostů přes vodní tok Plesenka” 
d) 3 186 tis.Kč městskému obvodu Poruba na dofinancování akce “Parkoviště Alžírská” 
  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
(A.2.) pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 104100253 o 34 tis.Kč 
                                           ÚZ 104113013 o 68 tis.Kč 
                                           ÚZ 104513013 o 578 tis.Kč 
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                                           ÚZ 104100253 o 252 tis.Kč 
                                           ÚZ 104113013 o 504 tis.Kč 
                                           ÚZ 104513013 o 4 284 tis.Kč      

- běžné výdaje 
(C.2.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5164 o 31 tis.Kč 
                                            pol. 5175 o 55 tis.Kč  
na § 3639, pol. 5362, ORJ 137 o 2  tis.Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 8190 o 6 200 tis.Kč 
                               § 6171, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 8179 o 17 000 tis.Kč 
                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 6032 o 2 000 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
(A.2.) na § 4351, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 104100253, org. 43 o 34 tis.Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 43 o 68 tis.Kč 
                                                             ÚZ 104513013, org. 43 o 578 tis.Kč 
          na § 4377, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 104100253, org. 43 o 252 tis.Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 43 o 504 tis.Kč 
                                                             ÚZ 104513013, org. 43 o 4 284 tis.Kč  

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 604 o 3 278 tis.Kč (C.3.) 
                                                                   org. 606 o 575 tis.Kč (C.4.)  
                                                                   org. 624 o 360 tis.Kč (C.5.) 
                                                                   org. 605 o 3 186 tis.Kč (C.6.) 
                                    ORJ 120, org. 502 o 1 749 tis.Kč (C.7.)    

s n i ž u j í 

běžné výdaje 
na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 86 tis.Kč (C.2.) 

- kapitálové výdaje 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 25 200 tis.Kč (C.1.) 
                                   ORJ 230 o 3 278 tis.Kč (C.3.) 
                                                  o 3 186 tis.Kč (C.6.)  
                                   ORJ 230, org. 8064 o 575 tis.Kč (C.4.)  
                                                                    o 360 tis.Kč (C.5.) 
(C.7.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 8323 o 2 tis.Kč 
                                                                             o 1 749 tis.Kč 
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Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.1., C.7.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 060 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 060 tis.Kč 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody-příjmy 
na § 6330, pol. 4137, org. 502 o 1 749 tis.Kč 
- zvýší výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 1 749 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (A.1., C:6.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 953 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 953 tis.Kč 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 3 186 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Parkovště Alžírská 
na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0503962000000 o 3 186 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.1., C.3.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 867 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 867 tis.Kč 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 604 o 3 278 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského, ul. 
Proskovická, Ostrava-Výškovice na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0400066000000 o 3 278 
tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice (A.1.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 395 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 395 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.1.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 333 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 333 tis.Kč 

Městský obvod Petřkovice (A.1.) 
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- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 330 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 330 tis.Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (A.1.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 331 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 331 tis.Kč 

Městský obvod Michálkovice (A.1.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 95 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 95 tis.Kč 

Městský obvod Hrabová (A.1.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 344 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 344 tis.Kč 

Městský obvod Nová Bělá (C.4.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 606 o 575 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Sportovní hala Nová Bělá 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0600003000000 o 575 tis.Kč  

Městský obvod Plesná (C.5.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 624 o 360 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Stavební úpravy mostů přes vodní tok Plesenka 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 2400005000000 o 360 tis.Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 11 
Návrh na sv ěření automobil ů Volkswagen E-UP, model BL24E1 na 
elektrický pohon m ěstským obvod ům 
  
Usnesení číslo: 08671/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) označit  automobil  Volkswagen E-UP, model BL24E1 na elektrický pohon, 
VIN: WVWZZZAAZJD902616,  inventární   číslo 162781/MMO, jakožto majetek svěřený 
Úmob Radvanice a Bartovice   

b) označit  automobil  Volkswagen E-UP, model BL24E1 na elektrický pohon, 
VIN: WVWZZZAAZJD902359,  inventární  číslo 162782/MMO, jakožto majetek svěřený 
Úmob Radvanice a Bartovice   

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu “Protokolu o předání a převzetí hmotného majetku” na Úmob Radvanice a Bartovice 
dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.03.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) rozhodla 
  

označit  automobil  Volkswagen E-UP, model BL24E1 na elektrický pohon, 
VIN: WVWZZZAAZJD902509,  inventární  číslo 162783/MMO, jakožto majetek svěřený 
Úmob Slezská Ostrava 

  
4) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu “Protokolu o předání a převzetí hmotného 
majetku” na Úmob Slezská Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.03.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
5) rozhodla 
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označit  automobil  Volkswagen E-UP, model BL24E1 na elektrický pohon, 
VIN: WVWZZZAAZJD902436,  inventární  číslo 162779/MMO, jakožto majetek svěřený 
Úmob Hrabová 

  
6) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu “Protokolu o předání a převzeti hmotného 
majetku” na Úmob Hrabová dle bodu 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.03.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 28 
Kácení d řevin a skupiny ke řů na pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08672/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s kácením: 

a) 2 ks lip o obvodu kmene 113 cm a 175 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 849/1 – ostatní 
plocha, silnice, 
2 ks jírovce o obvodu kmene 172 cm a 128 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 1104 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 
1 ks ořešáku o obvodu kmenu 106 cm a 1 ks javoru o obvodu kmene 210 cm, rostoucích na 
pozemku parc. č. 224/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) 1 ks vrby  o obvodu kmene 255 cm, 1 ks jasanu trojkmen o obvodu kmenů 126 + 220 + 126 
cm a 1 ks jasanu šestikmen o obvodech kmenů 114 cm, 148 cm, 112 cm, 184 cm, 121 cm a 
132 cm, 
rostoucích na pozemku parc. č. 835/70 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené v k.ú. Proskovice, obec Ostrava - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) 1 ks smrku obvodu kmene 92 cm, 
rostoucího na pozemku parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava - dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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d) 1 ks lípy o obvodu kmene 216 cm, 
rostoucí na pozemku parc. č. 394/1 - ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Přívoz, obec 
Ostrava - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

e) 1 ks javoru o obvodu kmene 115 cm, 4 ks bříz o obvodu kmene 91 cm, 97 cm, 101 cm a 115 
cm, 4 ks lip o obvodu kmene 147 cm, 160 cm, 134 cm a 143 cm a skupiny 5 ks keře pustorylu 
o ploše 55 m2, 
rostoucích na pozemku parc. č. 3610/2 - ostatní plocha, zeleň v k.ú. Poruba - sever, obec 
Ostrava - dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení žádostí o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí 
příslušným správním orgánem dle bodu 1a) až 1d) tohoto usnesení a souhlas s kácením dřevin 
a s podáním žádosti o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným 
správním orgánem dle bodu 1e) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 09.03.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu žádostí a souhlasu dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 09.03.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 32 
Uzavření smlouvy o dílo na „Z řízení zpevn ěných ploch v areálu 
Wattova“ na částech pozemk ů parc. č. 170/1, 174/1, 174/2, 174/3, 402/3, 
402/4 a 1150 - vše v k.ú. P řívoz, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 08673/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o dílo v režimu „in – house“ na provedení „Zřízení zpevněných ploch 
v areálu Wattova“ na částech pozemků parc. č. 170/1, 174/1, 174/2, 174/3, 402/3, 402/4, 1150 -
vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a to se společností Ostravské komunikace a.s. za cenu v místě 
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a čase obvyklou 678 327,-- Kč bez DPH 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují kapitálové výdaje § 2219, pol. 6121, ORJ 136 o 821 tis. Kč 

- snižuje se rozpočtová rezerva § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 821 tis. Kč 

  

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Provozování ve řejných toalet a úklid místností - 
Terminál Hrane čník”, po ř. č. 47/2018 
  
Usnesení číslo: 08674/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění 
provozování veřejných toalet a provádění úklidu místností v objektu sociální vybavenosti 
Terminálu Hranečník v Ostravě-Slezské Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností: 

PEGASUS Investment s.r.o. 
se sídlem: Hlavní 778, 739 34 Šenov 
IČO: 02029375 

za cenu nejvýše přípustnou 3.100,-- Kč bez DPH/1 kalendářní den 
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RM_VZ 5 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na vým ěnu zámk ů v 
Archivu m ěsta Ostravy, Špálova 19 v Ostrav ě - Přívoze 
  
Usnesení číslo: 08675/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání zakázky malého rozsahu na výměnu zámků v Archivu města Ostravy, Špálova 19 v 
Ostravě - Přívoze firmě Miroslav Košůtek IČO 86670565, Náplatková 216/12, 747 23, 
Bolatice za cenu nejvýše přípustnou 162.059,- Kč bez DPH. 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Zateplení strop ů 4. a 5. NP v půdním prostoru budov 
Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 08676/RM1418/120 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti k realizaci stavby “Zateplení 
stropů 4. a 5. NP v půdním prostoru budov Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava” se 
zhotovitelem: ing. Jaromír Ferdián, Výškovická 448/155, 700 30 Ostrava - Výškovice, IČO 
14578476, za cenu nejvýše přípustnou 188.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

 


