
Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 1/48 
  

Usnesení 
113. schůze rady m ěsta 
konané dne 09.01.2018 

čís. 08109/RM1418/113-08162/RM1418/113 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 
Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 
  
  
  
  
 

____________________________ 
Mgr. Michal Mariánek 
náměstek primátora 
  
  
  
  
 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 2/48 
  

  
Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 09.01.2018 
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

08109/RM1418/113 RM_M 0 Schválení programu 113. schůze rady města 
konané dne 09.01.2018 

35 

08110/RM1418/113 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Ostravské výstavy, a.s. - odvolání 
člena představenstva a volba nového člena 
představenstva 

28 

08111/RM1418/113 RM_M 5 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc listopad 2017 

25 

08112/RM1418/113 RM_M 30 Jednostranné započtení pohledávek vůči 
společnosti ENWOX ENERGY s.r.o. ze Smlouvy 
o sdružených službách dodávky zemního plynu 
v kategorii maloodběr, ev. č. 2573/2016/HS 

28 

08113/RM1418/113 RM_M 31 Návrh na jmenování členů správní rady obecně 
prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. 

28 

08114/RM1418/113 RM_M 32 Návrh na mimosoudní řešení sporu ve věci nároku 
na zaplacení smluvní pokuty se společností 
Atregia s.r.o. 

28 

08115/RM1418/113 RM_M 36 Návrh na jmenování člena správní rady obecně 
prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 

28 

08116/RM1418/113 RM_M 37 Započtení pohledávek statutárního města Ostrava 
a společnosti Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní 
kancelář v souvislosti se soudním řízením 
se společností AMÁDEUS REAL, a.s. 

28 

08117/RM1418/113 RM_M 23 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně 
primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 12.-
15.03.2018 

01 

08118/RM1418/113 RM_M 24 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, 
náměstků primátora, do Ruské federace 
(Volgograd) ve dnech 31.01.–03.02.2018 

01 

08119/RM1418/113 RM_M 25 Příprava projektu, podání žádosti o podporu 
z Národního programu Životní prostředí 
pro projekt „Ostravou!!!” a souhlas s uzavřením 
Dohody o spolupráci při realizaci projektů v rámci 
výzvy č. 11/2017 Národního programu Životní 
prostředí 

01 

08120/RM1418/113 RM_M 33 Zapojení do přípravné fáze mezinárodního 
projektu s názvem Finding places v rámci Sítě 
přenosu programu URBACT 

38 

08121/RM1418/113 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platu ředitelky Domova 
Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvkové 
organizace 

30 
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08122/RM1418/113 RM_M 1 Zpráva o ukončení realizace projektu Lidé lidem 
2017 

86 

08123/RM1418/113 RM_M 7 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví Národního divadla 
moravskoslezského, p.o. 

42 

08124/RM1418/113 RM_MZP 1 Návrh na nabytí hmotné nemovité věci 08 
08125/RM1418/113 RM_M 8 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 

s prodejem nemovitého majetku městským 
obvodem Slezská Ostrava 

08 

08126/RM1418/113 RM_M 9 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava a vydání předchozího 
souhlasu rady města ke zřízení smluvního 
předkupního práva k těmto nemovitým věcem 

08 

08127/RM1418/113 RM_M 10 Návrh na záměr města prodat pozemky v lokalitě 
průmyslové zóny Ostrava-Hrabová 

08 

08128/RM1418/113 RM_M 11 Návrh na záměr města neprodat a návrh na záměr 
města nepronajmout část pozemku parc. č. 575/1 
v k. ú. Nová Bělá,obec Ostrava 

08 

08129/RM1418/113 RM_M 12 Návrh na odejmutí pozemků v k. ú. Koblov, obec 
Ostrava, ze svěření městskému obvodu Slezská 
Ostrava 

08 

08130/RM1418/113 RM_M 17 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 
k.ú. Heřmanice, obec Ostrava. Návrh na záměr 
města pronajmout část pozemku v k.ú. Radvanice, 
obec Ostrava. 

08 

08131/RM1418/113 RM_M 18 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Poruba, v k. ú. Poruba-sever a v k. ú. 
Martinov ve Slezsku, vše obec Ostrava 

08 

08132/RM1418/113 RM_M 19 Návrh na záměr města nepronajmout část 
pozemku v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

08 

08133/RM1418/113 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. a PODA a.s. 

08 

08134/RM1418/113 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním stavby Předávací 
stanice PS a přípojky VN pro MAM - Mošnov 
v ochranném pásmu dešťové a splaškové 
kanalizace ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
pro Českomoravskou energetiku s.r.o. 

08 

08135/RM1418/113 RM_M 22 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 
v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava a v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov, návrh na záměr města vypůjčit části 
pozemku v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec 
Petřvald 

08 
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08136/RM1418/113 RM_MZP 3 Návrh na mimosoudní řešení sporu ve věci žaloby 
na úhradu smluvní pokuty za prodlení s předáním 
sedmi staveb díla EKOTERMO II A ve výši 
4.917.112,30 Kč se společností BDSTAV 
MORAVA s.r.o. 

28 

08137/RM1418/113 RM_M 2 Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného 
dlouhodobého hmotného majetku do evidence 
investičního odboru MMO v rámci stavby 
„Osvětlení parkovišť za bytovými domy na ulici 
Bílovecké v Ostravě- Svinově” 

05 

08138/RM1418/113 RM_M 4 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.01.2017 
ke stavbě „Výstavba technické infrastruktury 
osady Janová - Polanka nad Odrou” 

05 

08139/RM1418/113 RM_M 14 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 1631/2016/OI/VZKÚ ze dne 08.07.2016 
ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace 
v ul. Junácká“, k. ú. Stará Bělá 

05 

08140/RM1418/113 RM_VZ 1 Revitalizace parku u Biskupství, Revitalizace 
parku U Boříka v Nové Vsi - zpracování 
investičních záměrů 

05 

08141/RM1418/113 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Stavby veřejného osvětlení - 
PD+IČ”, poř. č. 220/2017 

05 

08142/RM1418/113 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Splašková kanalizace Plesná - 
II. etapa (PD)”, poř. č. 254/2017 

05 

08143/RM1418/113 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Oprava kanalizace 
ul. Krmelínská II”, poř. č. 257/2017 

05 

08144/RM1418/113 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Oprava kanalizace 
ul. Janáčkova”, poř. č. 250/2017 

05 

08145/RM1418/113 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Revitalizace areálu bývalých 
kasáren Hranečník - SO 05 - interiér” 
poř. č. 248/2017 

05 

08146/RM1418/113 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace 
ul. Hájkova II”, poř. č. 266/2017 

05 

08147/RM1418/113 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „MNO - Modernizace pavilonu 
E2 (PD+AD+IČ)”, poř. č. 197/2017 

05 

08148/RM1418/113 RM_VZ 12 Veřejná zakázka „Rekonstrukce ul. Nádražní, 
II. etapa - přístřešek” poř. č. 6/2018 

05 

08149/RM1418/113 RM_VZ 8 Soutěž o návrh „NOVOSTAVBA BYTOVÉHO 
DOMU KOSTELNÍ - BISKUPSKÁ 
V OSTRAVĚ”, poř. č. 4/2018 

89 

08150/RM1418/113 RM_M 26 Žádost Územního sdružení Českého 
zahrádkářského svazu na bezplatné poskytnutí 
velkoobjemových kontejnerů na bio odpad 

80 

08151/RM1418/113 RM_M 15 Prodej podílových listů AKRO investiční 
společnosti a. s. nabytých po xxx xxxxxx 

07 
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08152/RM1418/113 RM_M 27 Úprava rozpočtu - navýšení investičního 
příspěvku Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, p.o. 

07 

08153/RM1418/113 RM_M 28 Úprava rozpočtu r. 2018 07 
08154/RM1418/113 RM_M 29 Úprava rozpočtu r. 2017 07 
08155/RM1418/113 RM_M 34 Vyhlášení výběrového řízení na člena 

představenstva společnosti Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

28 

08156/RM1418/113 RM_M 35 Návrh dodatku ke smlouvě o dílo 
č. 2776/2017/OD/VZKU se společností Ostravské 
komunikace, a.s. 

09 

08157/RM1418/113 RM_M 3 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích 
v katastrálních územích obce Ostrava, 
jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

08158/RM1418/113 RM_M 13 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

08159/RM1418/113 RM_M 16 Náhrada škod vzniklých na majetku města 
Ostravy 

84 

08160/RM1418/113 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Výměna systému PZTS Archivu 
města Ostravy“ poř. č. 217/2017 

84 

08161/RM1418/113 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Nákup automobilů II.”, 
poř. č. 219/2017 

84 

08162/RM1418/113 RM_M 6 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 
 
RM_M 0 
Schválení programu 113. sch ůze rady m ěsta konané dne 09.01.2018 
  
Usnesení číslo: 08109/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 113. schůze rady města konané dne 09.01.2018 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti Ostravské 
výstavy, a.s. - odvolání člena p ředstavenstva a volba nového člena 
představenstva 
  
Usnesení číslo: 08110/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti 
Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 25399471, jejíž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
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 Rada města 
  
1) odvolává 
  Bc. Dana Tylečka,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z funkce člena 

představenstva obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471 

  
2) volí 
  do funkce člena představenstva obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem 

Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471, 
Mgr. Jana Šumberu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na místo 
Bc. Dana Tylečka odvolaného dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 

RM_M 5 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc listopad 2017 
  
Usnesení číslo: 08111/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc listopad 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

 
RM_M 30 
Jednostranné zapo čtení pohledávek v ůči spole čnosti ENWOX ENERGY 
s.r.o. ze Sml ouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu 
v kategorii maloodb ěr, ev. č. 2573/2016/HS 
  
Usnesení číslo: 08112/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o jednostranném započtení pohledávky statutárního města Ostravy ve výši 141.243,- Kč 
z faktury č. 270870057 vůči pohledávce společnosti ENWOX ENERGY s.r.o., se sídlem 
Denisova 639/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 026 39 564, ve výši 37.928,- Kč 
z faktury č. 270970452, z titulu Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu
v kategorii maloodběr, ev. č. 2573/2016/HS, ze dne 13.12.2016, a to dle Přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 12.01.2018
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 31 
Návrh na jmenování členů správní rady ob ecně prosp ěšné spole čnosti 
Renarkon, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 08113/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) navrhuje 
  

aby správní rada obecně prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s., se sídlem 
Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25380443, s účinností 
od 07.02.2018 jmenovala paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a MUDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, členy správní rady 
pro další tříleté funkční období  

  
 

RM_M 32 
Návrh na mimosoudní řešení sporu ve v ěci nároku na zaplacení 
smluvní pokuty se spole čností Atregia s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08114/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
 1) rozhodla 
  

o zaslání přípisu společnosti Atregia s.r.o., IČO: 02017342, se sídlem Šebrov 215, 679 22
Šebrov-Kateřina, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 36 
Návrh na jmenování člena správní rady obecn ě prosp ěšné spole čnosti 
Janáčkův máj, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 08115/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) jmenuje 
  

do funkce člena správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s., se sídlem 
28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26807882, 

Mgr. Martina Blaška, LL.M., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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RM_M 37 
Započtení pohledávek st atutárního m ěsta Ostrava a spole čnosti 
Kone čná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelá ř v souvislosti se soudním 
řízením se spole čností AMÁDEUS REAL, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08116/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

započíst pohledávku statutárního města Ostrava ve výši 6.246.622,- Kč za společností Konečná 
& Zacha, s.r.o., advokátní kancelář z titulu uhrazené náhrady nákladů řízení, přiznané městu 
rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.10.2017, č.j. 8 Co 155/2017-459 v rámci 
soudního řízení ve věci žalobce AMÁDEUS REAL, a.s. proti žalovanému statutárnímu městu 
Ostrava o zaplacení částky 1.580.419.095,05 Kč s příslušenstvím, a uhrazené žalobcem 
AMÁDEUS REAL, a.s. na účet shora uvedené advokátní kanceláře, vůči pohledávkám 
společnosti Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 271 12 331,  se sídlem 
Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, v celkové výši 6.133.488,01 Kč za statutárním 
městem Ostrava z titulu neuhrazených odměn za poskytování právních služeb, 
a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, a Mgr. Kate řiny Šebestové, nám ěstkyn ě primátora, 
do Francie (Cannes) ve dnech 12.-15.03.2018 
  
Usnesení číslo: 08117/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu  Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 12.-
15.03.2018 za účelem účasti na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních 
příležitostí MIPIM 2018 

  
2) schvaluje 
  

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

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 03.04.2018
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 24 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Mgr. Michala M ariánka 
a  Ing. B řetislava Rigera, nám ěstků primátora, do Ruské federace 
(Volgograd) ve dnech 31.01.–03.02.2018 
  
Usnesení číslo: 08118/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, náměstků 
primátora, do Ruské federace (Volgograd) ve dnech 31.1.-3.2.2018 za účelem účasti 
na oslavách 75. výročí Stalingradské bitvy 

  
2) schvaluje 
  

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

  
3) ukládá 
  

náměstkům primátora Mgr. Michalu Mariánkovi a Ing. Břetislavu Rigerovi 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 20.02.2018
 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 25 
Příprava projektu, podání žádosti o podporu z Národní ho programu 
Životní prost ředí pro projekt „Ostravou!!!” a souhlas s uzav řením 
Dohody o spolupráci p ři realizaci projekt ů v rámci výzvy č. 11/2017 
Národního programu Životní prost ředí 
  
Usnesení číslo: 08119/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

přípravu projektu a podání žádosti o podporu pro projekt „Ostravou!!!” ke spolufinancování 
z Národního programu Životní prostředí, podporovaná aktivita 6.1.H Osvětové projekty 
z oblasti čisté mobility  

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru kanceláře primátora v roli nositele projektu 
zajistit úkony spojené s přípravou a realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu 
s podmínkami výzvy č. 11/2017 v rámci Národního programu Životní prostředí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje v roli administrátora projektu 
zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami výzvy č. 11/2017 v rámci Národního programu Životní prostředí 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.01.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
4) souhlasí 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení s  financováním projektu v celkové 
výši 1 873 tis. Kč 

- v roce 2018 na zajištění předfinancování projektu ve výši 815 tis. Kč 

- v roce 2019 na zajištění předfinancování projektu ve výši 1 058 tis. Kč, přičemž 
spolufinancování celkem činí 375 tis. Kč 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru kanceláře primátora 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace 
nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.06.2018
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  
6) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o spolupráci při realizaci projektů v rámci výzvy č. 11/2017 Národního 
programu Životní prostředí mezi Statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem 

  
 

RM_M 33 
Zapojení do p řípravné fáze mezinárodního projektu s názvem Findin g 
places v rámci Sít ě přenosu programu URBACT 
  
Usnesení číslo: 08120/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zapojením statutárního města Ostravy do přípravné fáze mezinárodního projektu s názvem 
Finding places v rámci Sítě přenosu evropského dotačního programu URBACT III 
ve spolupráci s německým městem Hamburk a italským městem Casoria 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
zajistit veškeré úkony spojené se zapojením do projektu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.01.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platu ředitelky Domova Magnolie, Ostrava - Vítkovice, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 08121/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
30 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

úpravu platu ředitelky příspěvkové organizace zřízené zastupitelstvem města Ostravy v oblasti 
sociální péče s účinností od 1.12.2017 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 1 
Zpráva o ukon čení realizace projektu Lidé lidem 2017 
  
Usnesení číslo: 08122/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 06257/RM1418/91 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu „Lidé lidem 2017” spolufinancovaného 
v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (kód 
programu ŽPZ/02/2017) Moravskoslezského kraje a s konečným vyúčtováním projektu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 
v souladu s právními předpisy zabezpečit uschování originálů všech účetních dokladů 
vztahujících se k projektu „Lidé lidem 2017” dle bodu 1) tohoto usnesení a důvodové zprávy 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 03.01.2028
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 7 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Ná rodního 
divadla moravskoslezského, p.o. 
  
Usnesení číslo: 08123/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 5, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího 
souhlasu s nabytím daru do  vlastnictví  Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové 
organizace, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.01.2018
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh na nabytí hmotné nemovité v ěci 
  
Usnesení číslo: 08124/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2013/ZM1418/31 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o nabytí hmotné nemovité věci, v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  v dražbě, a to budovy bez čp/če - garáž na 
pozemku parc. č. 1731 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,  včetně příslušenství (přípojky IS), 
za nejvyšší možné podání dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru majetkového 
k zastupování statutárního města Ostravy v elektronické dražbě nemovité věci - budovy 
bez čp/če - garáž na pozemku parc. č. 1731 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, za podmínek 
uvedených v bodě 1) návrhu tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 17.01.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  
  
RM_M 8 
Návrh na vydání p ředchozího souhlasu rady m ěsta s prodejem 
nemovitého majetku m ěstským obvodem Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08125/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem  Slezská Ostrava, 
v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a)  obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v úplném znění, a to: 
- jednotlivé podíly pozemku parc. č. 1470  zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, přináležejících k bytovým jednotkám v bytovém domě č. p. 448 stojící 
na uvedeném pozemku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava a vydání p ředchozího souhlasu rady m ěsta ke z řízení 
smluvního p ředkupního práva k t ěmto nemovitým v ěcem 
  
Usnesení číslo: 08126/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci: 
- pozemek parc. č. 530/26 
- pozemek parc. č. 802/384 
- pozemek parc. č. 3075/36 
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všechny v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Svinov   

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

  
2) vydává 
  

předchozí souhlas ke zřízení smluvního předkupního práva k nemovitým věcem uvedených 
v bodě 1) tohoto usnesení, za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o záměru prodeje 
těchto nemovitých věcí uvedených v bodě 1) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 10 
Návrh na zám ěr města prodat pozemky v lokalit ě průmyslové zóny 
Ostrava-Hrabová 
  
Usnesení číslo: 08127/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat níže uvedené části pozemků v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Hrabová, a to: 

- část pozemku parc. č. 267/1 o výměře 908 m2, označenou písmenem a 
- část pozemku parc. č. 302/2 o výměře 927 m2, označenou písmenem b, 
obě sloučené, dle geometrického plánu č. 2955-61/2017 vyhotoveného pro k. ú. Hrabová, obec 
Ostrava, v roce 2017, do pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 302/22 o výměře 
1.835 m2 

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

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 11 
Návrh na zám ěr města neprodat a návrh na zám ěr města nepronajmout 
část pozemku parc. č. 575/1 v k. ú. Nová B ělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08128/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
část pozemku parc. č. 575/1 - ost. plocha, jiná plocha  o výměře 10 m2 v k. ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu Nová Bělá, 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

že město nemá záměr pronajmout 
část pozemku parc. č. 575/1 - ost. plocha, jiná plocha  o výměře 10 m2 v k. ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu Nová Bělá, 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 12 
Návrh na odejmutí pozemk ů v k. ú. Koblov, obec Ostrava, ze sv ěření 
městskému obvodu Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08129/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí pozemků 
- parc. č. 2191/2 zastavěná plocha a nádvoří, 
- parc. č. 2191/4 zastavěná plocha a nádvoří, 
- parc. č. 2191/6 zastavěná plocha a nádvoří, 
- parc. č. 2191/9 zastavěná plocha a nádvoří, 
- parc. č. 2191/11 zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Koblov, obec Ostrava 
v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, městskému obvodu Slezská Ostrava  

  
2) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 17 
Návrh na zám ěr města pronajmout část pozemku v k. ú. He řmanice, 
obec Ostrava. Návrh na zám ěr města pronajmout část pozemku v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08130/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
a to p. p. č. 479/2, ost. plocha - ost. komunikace v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 
(ul. Dostálova), o výměře 7,51 m2 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to část 
parc. č. 3267/21, ost. plocha - jiná plocha v k. ú. Radvanice, obec Ostrava (ul. Fryštácká), 
o výměře 219 m2 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 18 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Poruba, v k. ú. 
Poruba-sever a v k. ú. Martinov ve Slezsku, vše obe c Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08131/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek 
parc. č. 2801/23 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Martinov, 
a to pozemky parc. č. 1253, parc. č. 2725/1, parc. č. 2725/10, parc. č. 3248/41 

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek 
parc. č. 2393/30 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 19 
Návrh na zám ěr města ne pronajmout část pozemku v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08132/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

že nemá záměr pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
a to parc. č. 488/4 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 20 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby, uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení věcného b řemene se spole čností 
Česká telekomunika ční infrastruktura a.s. a PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 08133/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

p. p. č. 126/1 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro: 

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

v rámci stavby „16010-035466 RVDSL1708_M_T_OSSL72-OSSL1HR_MET”   

  
2) rozhodla 
  

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

p. p. č. 126/1 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

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

parc. č. 2393/2 - orná půda, 
parc. č. 2395 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, pro: 

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

v rámci stavby „RVDSL1720_M_T_OSPR121-OSAL1HR_MET” 

  
4) 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: 

parc. č. 2393/2 - orná půda, 
parc. č. 2395 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Poruba-sever, 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. 4 předloženého materiálu 
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5) souhlasí 
  

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

parc. č. 1021/2 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1092/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1096/12 – ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 1096/20 – ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 1096/21 – ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 1096/22 – ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3550/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3551/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

PODA a.s. 
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25816179 

v rámci stavby „OMS PODA Ostrava - oblast Nádražní, Sokolská, Budečská”  

  
6) rozhodla 
  

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

parc. č. 1021/2 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1092/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1096/12 – ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 1096/20 – ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 1096/21 – ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 1096/22 – ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3550/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3551/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25816179 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  
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RM_M 21 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby P ředávací stanice PS a p řípojky 
VN pro MAM - Mošn ov v ochranném pásmu deš ťové a splaškové 
kanalizace ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostrava v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov, pro Českomoravskou energetiku s.r.o. 

Usnesení číslo: 08134/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s umístěním stavby „Předávací stanice PS a přípojky VN pro MAM - Mošnov” v ochranném 

pásmu dešťové kanalizace PVC DN 800 a splaškové kanalizace PVC DN 400 ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava,  uvedená  předávací stanice   bude umístěna v částech 
pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to: 
- p. p. č. 802/1 - orná půda, 
- p. p. č. 813/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- p. p. č. 813/53 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 1259/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

za podmínek správce vodohospodářského majetku společnosti Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava, 
IČO 45193665, uvedených ve stanovisku pro vydání územního  souhlasu,  resp. územního 
rozhodnutí stavby dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
a rozhodla o vydání souhlasu s umístěním stavby do zákonem stanoveného ochranného pásma 
vodního díla dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

pro žadatele -  investora: 
Českomoravská energetika s.r.o. 
se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČO: 03531384 

  
 

RM_M 22 
Návrh na zám ěr města pronajmout části pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, 
obec Ostrava a v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, návrh n a záměr města 
vypůjčit části pozemku v k. ú. Pet řvald u Nového Ji čína, obec Pet řvald 
  
Usnesení číslo: 08135/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemku p. p. č. 937 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
a to část A o výměře 49,35 m2 a část B o výměře 49,35 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 

- p. p. č. 813/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37,10 m2 

- p. p. č. 813/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2,20 m2 

- p. p. č. 813/94 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výěmře 4,90 m2 

- p. p. č. 1338/1 - trvalý travní porost o výměře 44,90 m2 

- p. p. č. 1339/1 - orná půda o výměře 22,90 m2 

- p. p. č. 1339/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20,50 m2 

- p. p. č. 1339/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1,40 m2 

- p. p. č. 1340/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19,00 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
3) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit části pozemku p. p. č. 819/22 - ostatní plocha, jiná plocha, a to část A 
o výměře 6,82 m2, část B o výměře 114,17 m2 a část C o výměře 0,81 m2 v k. ú. Petřvald 
u Nového Jičína, obec Petřvald, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého 
materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_MZP 3 
Návrh na mimosoudní řešení sporu ve v ěci žaloby na úhradu smluvní 
pokuty za prodlení s p ředáním sedmi staveb díla EKOTERMO II A 
ve výši 4.917.112,30 K č se spole čností BDSTAV MORAVA s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08136/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zaslání přípisu společnosti BDSTAV MORAVA s. r. o., IČO: 26807947, se sídlem 
Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 2 
Návrh na bezúplatné p řijetí nedokon čeného dlouhodobého hmotn ého 
majetku do evidence investi čního odboru MMO v rámci stavby 
„Osv ětlení parkoviš ť za bytovými domy na ulici Bílovecké v Ostrav ě-
Svinov ě” 
  
Usnesení číslo: 08137/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého majetku do evidence investičního 
odboru Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 53 240,- Kč 

  
2) rozhodla 
  

o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru 
MMO v celkové pořizovací hodnotě 53 240,- Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 53 240,- Kč do evidence investičního odboru 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.01.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 4 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 3240/2016/OI/VZKÚ 
ze dne 10.01.2017 ke stavb ě „Výstavba technické infrastruktury osady 
Janová - Polanka nad Odrou” 
  
Usnesení číslo: 08138/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.01.2017 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 
a společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO 45274924, na realizaci stavby „Výstavbě technické infrastruktury osady Janová - Polanka 
nad Odrou” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 14 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 1631/2016/OI/VZKÚ 
ze dne 08.07.2016 ke stavb ě „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“, 
k.ú. Stará B ělá 
  
Usnesení číslo: 08139/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1631/2016/OI/VZKÚ ze dne 08.07.2016 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
a společností STASPO, spol. s.r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČO: 41035704 
na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká”, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Revitalizace parku u Biskupství, Revitalizace parku  U Boříka v Nové Vsi 
- zpracování investi čních zám ěrů 
  
Usnesení číslo: 08140/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního 
záměru „Revitalizace parku u Biskupství ostravsko-opavského” v Ostravě mezi Statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

Ing. arch. Ondřejem Vysloužilem, Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava 
IČO: 73060755 
za cenu nejvýše přípustnou 159.000,- Kč.bez DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního 
záměru „Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi” mezi Statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 
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Ing. arch. Ondřejem Vysloužilem, Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava 

IČO: 73060755 
za cenu nejvýše přípustnou 105.188,- Kč bez DPH 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Stavby ve řejného osv ětlení - PD+IČ”, po ř. č. 220/2017 
  
Usnesení číslo: 08141/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07711/RM1418/108 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 
majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
na vypracování projektových dokumentací pro územní řízení a projektových dokumentací 
pro provádění stavby včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocných 
územních rozhodnutí pro připravované akce veřejného osvětlení v jednotlivých zájmových 
územích města Ostravy, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

PTD Muchová, s.r.o. 
se sídlem: Ostrava - Muglinov, Olešní 313/14, PSČ 71200 
IČO: 27767931 
za cenu nejvýše přípustnou 1.203.600,-- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Splašková kanalizace Plesná - II. etapa (PD)”, 
poř. č. 254/2017 
  
Usnesení číslo: 08142/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané 
„Splašková kanalizace Plesná - II. etapa (PD)”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností: 
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Projekt 2010, s.r.o. 
se sídlem: Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
IČO: 483 91 531 

za cenu nejvýše přípustnou 575.000,- Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Oprava kanalizace ul. Krmelínská II”,  poř. č. 257/2017 
  
Usnesení číslo: 08143/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

VEGI, s.r.o. 
se sídlem: U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž 
IČO: 25345583 

za cenu nejvýše přípustnou 2.089.220,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Oprava kanalizace ul. Janá čkova”, po ř. č. 250/2017 
  
Usnesení číslo: 08144/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava kanalizace ul. Janáčkova” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s: 

Martin Horák 
se sídlem: Nová kolonie 799/45, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 
IČO: 74591657 

za cenu nejvýše přípustnou 2.230.439,96 Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 
05 - interiér” po ř. č. 248/2017 
  
Usnesení číslo: 08145/RM1418/113 

(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 dodávku vnitřního 
vybavení (interiéru) včetně dodání a montáže informačního systému 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. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
3. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
3. Mgr. Eva Balonová - obdor legislativní a právní 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
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náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
4) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.03.2018
 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: 30.03.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova I I”, po ř. č. 
266/2017 
  
Usnesení číslo: 08146/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova“ v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, se společností:  

STASPO, spol. s r.o. 
se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00  Ostrava 
IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 1.994.421,07 Kč bez DPH 
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RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „MNO - Modernizace pavilonu E2 (PD+AD+I Č)”, po ř. č. 
197/2017 
  
Usnesení číslo: 08147/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07389/RM1418/104 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na vypracování projektové dokumentace 

pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu 
inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného stavebního povolení a výkonu 
autorského dozoru po dobu realizace stavby „Městská nemocnice Ostrava – Modernizace 
pavilonu E2“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z důvodů uvedených v předloženém 
materiálu, účastníky, kteří podali svou nabídku pod poř. č.: 

1. ATELIER PENTA v.o.s 
    se sídlem: Jihlava - Jihlava, Mrštíkova 1166/12, PSČ 58601 
    IČO: 47916621 

2. Adam Rujbr Architects s.r.o. 
    se sídlem: Brno, Lidická 75, PSČ 60200 
    IČO: 26920522 

  
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, na vypracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby 
včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného stavebního povolení 
a výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby „M ěstská nemocnice Ostrava –
Modernizace pavilonu E2“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, 
který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

Projektová společnost MNO 
LT PROJEKT a.s. (Společník č. 1) 
se sídlem: Kroftova 2619/45, 616 00 Brno 
IČO: 29220785 
a 
PPS Kania s.r.o. (Společník č. 2) 
se sídlem: Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 26821940 

za cenu nejvýše přípustnou 10.798.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 12 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa - přístřešek” 
poř. č. 6/2018 
  
Usnesení číslo: 08148/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci 
stavební akce „Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa - přístřešek“ v rozsahu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

STRABAG a.s. 
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
odštěpný závod Morava, oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava 
IČO: 608 387 44 

za cenu nejvýše přípustnou 619.434,87 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 8 
Soutěž o návrh „NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU KOSTELNÍ -
BISKUPSKÁ V OSTRAV Ě”, po ř. č. 4/2018 
  
Usnesení číslo: 08149/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání návrhů v soutěži o návrh dle § 145 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na řešení projektu „NOVOSTAVBA 
BYTOVÉHO DOMU KOSTELNÍ - BISKUPSKÁ V OSTRAVĚ”, dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

porotu ve složení: 
členové závislí: 
Ing. Petra Bernfeldová - starostka ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz 
Dalibor Mouka - místostarosta  ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz 
Ing. arch Cyril Vltavský - vedoucí odboru ÚHA a SŘ MMO 
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členové nezávislí: 
Ing. arch Tadeáš Goryczka - nezávislý architekt, Ostrava 
Ing. arch. Adam Horák - nezávislý architekt, Brno 
Ing. arch. Tomáš Oth - nezávislý architekt, Praha 
mgr.inz.arch. Jakub Szczęsny - nezávislý architekt, Warszawa 

náhradníci závislí: 
Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

náhradníci nezávislí: 
doc. Ing. Martina Peřinková, PhD. - vedoucí katedry architektury, Ostrava 
Ing. arch. Gabriel Kurtis Sedlák - nezávislý architekt, Brno 

  
3) schvaluje 
  

účast přizvaných odborníků, sekretáře soutěže a přezkušovatele soutěžních návrhů uvedených 
v předloženém materiálu na jednáních souvisejících s realizací této soutěže o návrh 

  
4) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této soutěže o návrh 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto soutěží o návrh s výjimkou podpisu 
rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_M 26 
Žádost Územního sdružení Českého zahrádká řského svazu 
na bezplatné poskytnutí velkoobjemových kontejner ů na bio odpad 
  
Usnesení číslo: 08150/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  předloženou žádost na bezplatné poskytnutí velkoobjemových kontejnerů na bio odpad 

  
2) rozhodla 
  o zamítnutí předložené žádosti dle důvodové zprávy 

  
3) schvaluje 
  

odpověď předsedovi Územního sdružení ČZS dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
s úpravou 

  
4) pověřuje 
  náměstkyni primátora Mgr. Kateřinu Šebestovou 

podpisem odpovědi 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.01.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

 
 

RM_M 15 
Prodej podílových list ů AKRO investi ční spole čnosti a . s. nabytých 
po xxx xxxxxx 
  
Usnesení číslo: 08151/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o prodeji 866 ks podílových listů AKRO akciového fondu nových ekonomik, otevřený 
podílový fond, ISIN CZ0008473378 emitenta AKRO investiční společnost a. s., nabytých 
po zůstaviteli xxx xxxxxxx, posledně bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
zemř. dne xxxxxxxxx, a o podání Žádosti o odkoupení podílových listů AKRO investiční 
společnosti, a. s. se sídlem Slunná 25, 162 00 Praha 6, IČO 49241699, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 
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RM_M 27 
Úprava rozpo čtu - navýšení investi čního p říspěvku Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, p. o. 
  
Usnesení číslo: 08152/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Národní divadlo moravskoslezské o 171 089 tis. Kč 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- investiční transfery 
na § 3311, pol. 6351, ORJ 160, ÚZ 1080, org. 4234 o 171 089 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 171 089 tis.Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města ke schválení body 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 35/48 
  

RM_M 28 
Úprava rozpo čtu r. 2018 
  
Usnesení číslo: 08153/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 004 tis. Kč městskému obvodu Třebovice 
na vybudování garážového stání pro výjezdové vozidlo se zázemím JSDH Ostrava-Třebovice 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 
na § 3699, pol. 5175, ORJ 300 o 30 tis. Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, org. 90000000, ÚZ 112500000 o 60 tis. Kč 
                                                                                       ÚZ 112103639 o 10 tis. Kč 
                                                             org. 89000000, ÚZ 112500000 o 77 tis. Kč 
                                                                                       ÚZ 112103639 o 13 tis. Kč 
                ORJ 300, § 3799, pol. 5139 o 50 tis. Kč 
                                             pol. 5169 o 125 tis. Kč 
                                             pol. 5164 o 50 tis. Kč 
                                             pol. 5175 o 50 tis. Kč  
                                 § 2212, pol. 5166, ÚZ 3636, org. 102000000 o 108 tis. Kč 
                ORJ 135, § 6171, org. 90000000, ÚZ 112500000, pol. 5011 o 66 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 17 tis. Kč  
                                                                                                pol. 5032 o 6 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5021 o 21 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 112103639, pol. 5011 o 12 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 3 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 1 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5021 o 4 tis. Kč   
                 ORJ 135, § 6171, org. 89000000, ÚZ 112500000, pol. 5011 o 46 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 12 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 5 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 112103639, pol. 5011 o 9 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5031 o 2 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5032 o 1 tis. Kč  
                 ORJ 300, § 3639, org. 107000000, ÚZ 109517018, pol. 5139 o 1 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5164 o 42 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5169 o 42 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5175 o 42 tis. Kč     
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                                              ÚZ 109117017, pol. 5139 o 1 tis. Kč  
                                                                                                    pol. 5164 o 8 tis. Kč  
                                                                                                    pol. 5169 o 8 tis. Kč       
                                                                                                    pol. 5175 o 8 tis. Kč 
                  ORJ 130, § 3639, pol. 5173, org. 107000000, ÚZ 109517018 o 34 tis. Kč 
                                                                                            ÚZ 109117017 o 6 tis. Kč  
                   ORJ 135, § 6171, org. 107000000, ÚZ 109517018, pol. 5011 o 862 tis. Kč 
                                                                                                     pol. 5021 o 63 tis. Kč  
                                                                                                     pol. 5031 o 231 tis. Kč 
                                                                                                     pol. 5032 o 84 tis. Kč 
                                                                            ÚZ 109117017, pol. 5011 o 152 tis. Kč 
                                                                                                      pol. 5021 o 12 tis. Kč 
                                                                                                      pol. 5031 o 41 tis. Kč 
                                                                                                      pol. 5032 o 15 tis. Kč 
                    ORJ 135, § 3299, org. 85000000, ÚZ 103133063, pol. 5011 o 6 tis. Kč 
                                                                                                    pol. 5031 o 2 tis. Kč 
                                                                                                    pol. 5032 o 1 tis. Kč 
                                                                                                    pol. 5021 o 1 tis. Kč 
                                                                           ÚZ 103103639, pol. 5011 o 3 tis. Kč 
                                                                                                     pol. 5031 o 1 tis. Kč 
                                                                                                     pol. 5032 o 1 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5021 o 1 tis. Kč                     
                                                                           ÚZ 103533063, pol. 5011 o 51 tis. Kč 
                                                                                                     pol. 5031 o 13 tis. Kč 
                                                                                                     pol. 5032 o 5 tis. Kč 
                                                                                                     pol. 5021 o 2 tis. Kč    
                                                 org. 85000001, ÚZ 103103639, pol. 5021 o 1 tis. Kč 
                                                                          ÚZ 103133063, pol. 5021 o 2 tis. Kč 
                                                                          ÚZ 103533063, pol. 5021 o 13 tis. Kč  
na § 3639, pol. 5189, ORJ 137 o 150 tis. Kč (C.5.) 
(C.6.) na ORJ 135, § 3299, org. 100000000, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 153 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5021 o 21 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 39 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 14 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5038 o 1 tis. Kč  
                                                                                                 pol. 5424 o 9 tis. Kč  
                                                                        ÚZ 103133063, pol. 5011 o 18 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5021 o 3 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5031 o 5 tis. Kč  
                                                                                                  pol. 5032 o 2 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5038 o 1 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5424 o 1 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 103107609, pol. 5011 o 9 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5021 o 2 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5031 o 3 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5032 o 1 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5038 o 1 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5424 o 1 tis. Kč  
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                                              org.100000001, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 25 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5031 o 9 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5032 o 3 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5424 o 17 tis. Kč  
                                                                        ÚZ 103133063, pol. 5011 o 3 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5031 o 1 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5032 o 1 tis. Kč  
                                                                                                  pol. 5424 o 2 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 103107609, pol. 5011 o 2 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5031 o 1 tis. Kč  
                                                                                                  pol. 5032 o 1 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5424 o 1 tis. Kč 
                ORJ 140, § 3299, org. 100000000, ÚZ 103533063, pol. 5139 o 19 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5164 o 17 tis. Kč  
                                                                                                  pol. 5167 o 128 tis. Kč 
                                                                         ÚZ 103133063, pol. 5139 o 3 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5164 o 2 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5167 o 15 tis. Kč 
                                                                         ÚZ 103107609, pol. 5139 o 2 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5164 o 1 tis. Kč      
                                                                                                   pol. 5167 o 8 tis. Kč 
(C.7.) na ORJ 135, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 2 033 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5021 o 250 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 556 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 201 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5424 o 43 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 103133063, pol. 5011 o 240 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5021 o 30 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 66 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 24 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5424 o 5 tis. Kč   
                                                                      ÚZ 103107606, pol. 5011 o 120 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5021 o 15 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 33 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 12 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5424 o 3 tis. Kč 
                                             org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 223 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5021 o 39 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 60 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 22 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5424 o 34 tis. Kč  
                                                                      ÚZ 103133063, pol. 5011 o 27 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5021 o 5 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 8 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 3 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5424 o 4 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 103107606, pol. 5011 o 14 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5021 o 3 tis. Kč 
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                                                                                                pol. 5031 o 4 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 2 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5424 o 2 tis. Kč 
          na ORJ 140, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 5019 o 1 253 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5039 o 426 tis. Kč   
                                                                                               pol. 5029 o 27 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5167 o 302 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5175 o 85 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5424 o 17 tis. Kč   
                                                                      ÚZ 103133063, pol. 5019 o 148 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5039 o 51 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5029 o 4 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5167 o 36 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5175 o 10 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5424 o 2 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 103107606, pol. 5019 o 74 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5039 o 26 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5029 o 2 tis. Kč  
                                                                                                pol. 5167 o 18 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5175 o 5 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5424 o 1 tis. Kč 
                                             org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5019 o 34 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5164 o 11 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5167 o 128 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5175 o 10 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 103133063, pol. 5019 o 4 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5164 o 2 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5167 o 15 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5175 o 2 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 103107606, pol. 5019 o 2 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5164 o 1 tis. Kč   
                                                                                                pol. 5167 o 8 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5175 o 1 tis. Kč  

- kapitálové výdaje 
(C.4.) na ORJ 190, § 1036, pol. 6119, ÚZ 29516 o 382 tis. Kč 
                               § 1031, pol. 6119 o 184 tis. Kč  

převody mezi statutárními městy a městskými obvody 
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 623 o 2 004 tis. Kč (C.1.) 

s n i ž u j í 
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- běžné výdaje 
na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 30 tis. Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 300, § 3699, pol. 5139 o 50 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 175 tis. Kč 
                                            pol. 5175 o 50 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 2 004 tis. Kč (C.1.) 
                                                  o 566 tis. Kč (C.4.) 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 150 tis. Kč (C.5.)   

s n i ž u j e  

- rezerva odboru strategického rozvoje 
(C.3.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5901, org. 90000000 o 70 tis. Kč 
                                                             org. 90000000 o 130 tis. Kč   
                                                             org. 89000000 o 90 tis. Kč  
                                                             org. 89000000 o 75 tis. Kč 
                                                             org. 107000000 o 152 tis. Kč   
                                                             org. 107000000 o 40 tis. Kč  
                                                             org. 107000000 o 1 460 tis. Kč 
                                § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 108 tis. Kč 
                                                                             o 3 tis. Kč 
                                § 3299, pol. 5901, org. 85000000 o 100 tis. Kč 

- rezerva odboru školství a sportu 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 100000000 o 545 tis. Kč (C.6.) 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 92000000 o 6 786 tis. Kč (C.7.) 

Městský obvod Třebovice (C.1.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 623 o 2 004 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 2300001000000 - garážové stání pro výjezdové vozidlo 
se zázemím JSDH Ostrava-Třebovice na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org, 2300001000000 
o 2 004 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 29 
Úprava rozpo čtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 08154/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele  

a) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Dětské centrum Domeček o 55 tis. Kč 
Městská nemocnice Ostrava o 540 tis. Kč 

b) snížení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Městská nemocnice Ostrava o 2 388 tis. Kč  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na § 5311, pol. 2212, ORJ 270 o 2 195 tis. Kč (C.3.) 
                                   ORJ 270, org. 5000 o 612 tis. Kč (C.10.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35019 o 148 tis. Kč (A.2.) 
                                      ÚZ 104513013, org. 93000000 o 809 tis. Kč (A.4.) 
                                      ÚZ 104113013, org. 93000000 o 95 tis. Kč (A.4.) 
                                      ÚZ 35015 o 713 tis.Kč (A.5.) 
                                      ÚZ 103133063. org. 85000000 o 102 tis. Kč (A.6.) 
                                      ÚZ 103533063, org. 85000000 o 884 tis. Kč (A.6.) 
                                      ÚZ 109117017, org. 86000000 o 84 tis. Kč (A.6.) 
                                      ÚZ 109517018, org. 86000000 o 471 tis. Kč (A.6.) 
                                      ÚZ 109117017, org. 91000000 o 119 tis. Kč (A.6.) 
                                      ÚZ 109517018, org. 91000000 o 673 tis. Kč (A.6.)   

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 41/48 
  

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 55 tis. Kč (A.1.) 
                                      ÚZ 112100000, org. 97000000 o 4 tis. Kč (A.6.) 
                                      ÚZ 112500000, org. 97000000 o 24 tis. Kč (A.6.) 
                                      ÚZ 111 o 1 950 tis. Kč (A.7.) 
                                      ÚZ 201 o 95 tis. Kč (A.8.) 

- ostatní přijaté investiční transfery ze SR 
na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 14984, org. 8127000000 o 1 457 tis. Kč (A.3.) 
                                      ÚZ 22777, org. 8190000000 o 24 781 tis. Kč (A.6.) 

- přijaté neinvestiční transfery od mezinárodních institucí 
na pol. 4152, ÚZ 112500000, org. 89000000 o 244 tis. Kč (A.6.) 
                                                org. 90000000 o 446 tis. Kč (A.6.) 

- běžné výdaje 
(C.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5172 o 31 tis. Kč 
                                            pol. 5166 o 47 tis. Kč 
                                            pol. 5134 o 2 tis. Kč 
                               § 4349, pol. 5021, ÚZ 7402 o 1 tis. Kč 
na § 3612, pol. 5137, ORJ 137, ÚZ 1020 o 2 195 tis. Kč (C.3.) 
(A.4.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, org. 93000000, ÚZ 104513013 o 809 tis. Kč 
                                                                                      ÚZ 104113013 o 95 tis. Kč 
na § 2212, pol. 5169, ORJ 100, ÚZ 93 o 35 tis. Kč 
(C.7.) na ORJ 300, § 2141, pol. 5164 o 35 tis. Kč 
                               § 6310, pol. 5163 o 2 tis. Kč  

- kapitálové výdaje 
na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 14984, org. 8127000000 o 1 457 tis. Kč (A.3.) 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7090 o 5 tis. Kč (C.1.) 
na § 5311, pol. 6123, ORJ 270 o 8 tis. Kč (C.2.) 
na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 2 928 tis. Kč (C.4.) 
na § 3319, pol. 6121, ORJ 160, org. 8211000000 o 70 tis. Kč (C.8.) 
na § 3419, pol. 6121, ORJ 161, org. 8223000000 o 356 tis. Kč (C.9.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 55 tis. Kč (A.1.) 
na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35019, org. 4241 o 148 tis. Kč (A.2.) 
na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 713 tis. Kč (A.5.) 
na § 3312, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 111, org. 4212 o 1 950 tis. Kč (A.7.) 
na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 201, org. 4240 o 95 tis. Kč (A.8.) 
na § 4351, pol. 5221, ORJ 180, ÚZ 7301 o 150 tis. Kč (C.6.) 
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z v y š u j e  

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 55 tis. Kč (A.1.) 
                                                  o 27 832 tis. Kč (A.6.) 

- rezerva odboru strategického rozvoje 
na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 12 tis. Kč (C.7.) 

s n i ž u j í 

- neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 55 tis. Kč (A.1.) 
na § 3522, pol. 5331, ORJ 170, ÚZ 1070, org. 4241 o 540 tis. Kč (C.4.) 
na § 4375, pol. 5221, ORJ 180, ÚZ 7301 o 150 tis. Kč (C.6.) 

- investiční transfery 
na § 3522, pol. 6351, ORJ 170, ÚZ 1070, org. 4241 o 2 388 tis. Kč 

- běžné výdaje 
(C.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5169 o 58 tis. Kč 
                                            pol. 5137 o 31 tis. Kč  
(C.7.)  na ORJ 300, § 2141, pol. 5169, org. 60 o 37 tis. Kč 
                                § 2143, pol 5139 o 12 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5166, ORJ 160 o 70 tis. Kč (C.8.) 
na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 356 tis. Kč (C.9.) 

- kapitálové výdaje 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7213 o 5 tis. Kč (C.1.) 
na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 35 tis. Kč (C.5.) 

s n i ž u j e  financování 
na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1020 o 612 tis. Kč (C.10.) 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 34 
Vyhlášení výb ěrového řízení na člena p ředstavenstva spole čnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 08155/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyhlášení výběrového řízení na obsazení jednoho místa člena představenstva obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, se sídlem 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, a jmenuje za členy výběrové komise: 

Ing. Daniela Moryse, MBA, předsedu představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., předsedu dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

JUDr. Lukáše Semeráka, člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Kamila Bednáře, člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Bohdana Trojaka, člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Vladimíra Cigánka, náměstka primátora 

Ing. Zbyňka Pražáka, náměstka primátora 

  
 

RM_M 35 
Návrh dodatku ke smlouv ě o dílo č. 2776/2017/OD/VZKU se spole čností 
Ostravské komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08156/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 2776/2017/OD/VZKU se společností 
Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČO 25396544, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 3 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrá lních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí  
  
Usnesení číslo: 08157/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek  parc. č. 522 
– ostatní plocha, silnice v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava) s umístěním 
a realizací stavby „Kanalizační přípojka pro objekt společnosti PTS Josef Solnař s.r.o.“ 
na pozemku parc. č. 421/4 - zahrada, pozemku parc. č. 421/15 - ostatní plocha, jiná plocha 
a pozemku parc. č. 441/7 - orná půda v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 
pro žadatele stavby: Ing. Jaroslava Chalupu, Projekční a inženýrská činnost, koordinátor 
BOZP, Nálepkovo nám. 930/18, 708 00  Ostrava - Poruba, IČO: 01696891, na základě 
plné moci investora stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 460/3 – ostatní plocha, zeleň, pozemek parc. č. 1859 - zastavěná plocha a nádvoří 
a pozemek parc. č. 1639 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava) 
s umístěním a realizací stavby „Ostrava, přeložka VNk ul. Syllabova” na pozemku 
parc. č. 460/72 - ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, 
pro žadatele stavby: ProfiProjekt s.r.o., Collo louky 126, 738 02  Frýdek - Místek, IČO 
27779319, na základě plné moci investora stavby:  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02  Děčín IV - Podmokly, IČO: 24729035 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení a s tím spojené 
veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 12.01.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 12.01.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 13 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08158/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s kácením: 

a) 1 ks lípy o obvodu kmene 310 cm, 
rostoucí na pozemku parc. č. 844/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) 1 ks topolu o obvodu kmene 293 cm, 
rostoucí na pozemku parc. č. 3735/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

c) 1 ks lípy o obvodu kmene 240 cm, 
rostoucí na pozemku parc. č. 2863/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

d) 7 ks jírovce obvodech kmenů 223 cm, 210 cm, 255 cm, 232 cm, 172 cm, 251 cm a 228 cm, 
rostoucích na pozemku parc. č. 4/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kunčice 
nad Ostravicí, obec Ostrava - dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

e) 2 ks lip o obvodech kmenů 235 cm a 300 cm, 
rostoucích na pozemku parc. č. 2023/12 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Koblov, obec 
Ostrava - dle přílohy č. 6 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 1e) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 12.01.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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3) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 12.01.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 16 
Náhrada škod vzniklých na majetku m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08159/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o náhradách škod vzniklých na majetku města Ostravy dle návrhu obsaženého 
v příloze č. 1 důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Vým ěna systému PZTS Archivu m ěsta Ostravy“ 
poř. č. 217/2017 
  
Usnesení číslo: 08160/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci 
stavební akce „Výměna systému PZTS Archivu města Ostravy“ v rozsahu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

ORZO SECURITY, spol. s r.o. 
se sídlem: Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava 
IČO: 603 21 601 

za cenu nejvýše přípustnou 480.931,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Nákup automobil ů II.”, po ř. č. 219/2017 
  
Usnesení číslo: 08161/RM1418/113 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 07647/RM1418/107 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

zadávací řízení k veřejné zakázce na dodávku vozidel v rámci projektu „Ostravou 
na alternativní pohon” na obnovu vozového parku Městské policie a Magistrátu města Ostravy 
v části 3. veřejné zakázky – Nákup automobilů/3 ks osobních vozidel s pohonem 
na CNG/benzín dle ust. § 127, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění 

  
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 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, na  dodávku vozidel v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon” 
na obnovu vozového parku Městské policie, Magistrátu města Ostravy a městských obvodů 
s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 4: 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 
se sídlem: Vrchlického 18/31, Košíře, 150 00 Praha 5 
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava 
umístění: Cihelní 3160/49b, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 471 24 652 

- v části 1. veřejné zakázky – Nákup automobilů/8 ks osobních vozidel s pohonem 
na CNG/benzín za cenu nejvýše přípustnou 2.968.000,- Kč bez DPH 
- v části 2. veřejné zakázky – Nákup automobilů/4 ks osobních vozidel s pohonem 
na CNG/benzín za cenu nejvýše přípustnou 1.618.000,- Kč bez DPH 

  
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

s návrhem na zvolení 

1. pana Bc. xxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženého panem 
Ing. Břetislavem Rigerem (hnutí Ostravak), 

2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navrženého 
panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM) 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 31.01.2018
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
 

 


