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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 05.06.2018  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

09255/RM1418/129 RM_M 0 Schválení programu 129. schůze rady města 
konané dne 05.06.2018 

35 

09256/RM1418/129 RM_VH 1 A Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

09257/RM1418/129 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OVANET a.s. 

45 

09258/RM1418/129 RM_VH 2 A Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OVANET a.s. 

28 

09259/RM1418/129 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

45 

09260/RM1418/129 RM_VH 3 A Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

09261/RM1418/129 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

45 

09262/RM1418/129 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

28 

09263/RM1418/129 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. 

28 

09264/RM1418/129 RM_VH 7 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

09265/RM1418/129 RM_VH 8 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

09266/RM1418/129 RM_VH 9 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

28 

09267/RM1418/129 RM_VH 10 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

28 

09268/RM1418/129 RM_VH 11 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

28 

09269/RM1418/129 RM_VH 12 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

28 

09270/RM1418/129 RM_M 9 Návrh na souhlas přípravou a podáním žádosti 
o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu pro projekt „Energetické 
úspory v BD Chelčického 10” 

50 

09271/RM1418/129 RM_M 10 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání 
dotace v rámci „Podmínek dotačního programu 
na podporu sociálních služeb a způsobu rozdělení 
a  čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpočtu” pro poskytovatele sociálních služeb 
na rok 2018 

50 

09272/RM1418/129 RM_M 54 Schválení Registrace akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace pro projekt „Zateplení 
přírodovědné učebny ZŠO, Zelená” v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 

50 
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09273/RM1418/129 RM_M 81 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
pro projekt „Energetické úspory - ZŠO, Zelená” 
v rámci Operačního programu Životní prostředí 
2014-2020 

50 

09274/RM1418/129 RM_M 20 Návrh na souhlas s podáním žádosti 
o dofinancování sociálních služeb pro rok 2018 
v rámci Podmínek dotačního programu na podporu 
poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení 
a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 
rozpočtu 

50 

09275/RM1418/129 RM_M 56 Souhlas s přijetím dotace z programu Interreg V-A 
Česká republika - Polsko pro projekt „Úřady 
bez hranic” 

50 

09276/RM1418/129 RM_M 55 Příprava projektu „Obec přátelská rodině 2018“ 50 
09277/RM1418/129 RM_MZP 2 Informace o způsobu vyřízení námitky k veřejné 

zakázce „Hasičská zbrojnice Pustkovec”, 
poř. č. 35/2018 

35 

09278/RM1418/129 RM_M 50 Žádost Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje o uvolnění finančních 
prostředků z Fondu pro upevnění veřejného 
pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku 

01 

09279/RM1418/129 RM_M 57 Stanovení počtu členů zastupitelstva města 
pro volební období 2018 - 2022 

28 

09280/RM1418/129 RM_M 72 Návrh úpravy Jednacího řádu komisí 28 
09281/RM1418/129 RM_M 87 Návrh programu 36. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 20. 6. 2018 
28 

09282/RM1418/129 RM_M 51 Návrh na zajištění letenek/jízdenek pro TBEX 
EUROPE 2018 

38 

09283/RM1418/129 RM_M 52 Návrh na uzavření Smlouvy o společné expozici 
a prezentaci na veletrhu Expo Real 2018 
s Jihomoravským krajem 

38 

09284/RM1418/129 RM_M 80 Udělení souhlasu s přenecháním prostor Loděnice 
do užívání třetí osobě 

38 

09285/RM1418/129 RM_VZ 14 Veřejná zakázka „EXPO REAL Mnichov 2018”, 
poř. č. 125/2018 

38 

09286/RM1418/129 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Smíšené trvalkové výsadby”, 
poř. č. 051/2018 

38 

09287/RM1418/129 RM_MZP 3 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2017 řediteli 
Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

86 

09288/RM1418/129 RM_M 76 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

09289/RM1418/129 RM_M 77 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00635162, 
na vědeckou konferenci VI. Ostravské dny 
hyperbarické medicíny 

40 
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09290/RM1418/129 RM_M 79 Návrh na změnu účelů použití u poskytnutých 
příspěvků a poskytnutí investičních příspěvků 
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 
organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 
Ostrava 

40 

09291/RM1418/129 RM_M 11 Návrh změny složení Řídícího výboru 
pro spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování 

86 

09292/RM1418/129 RM_M 78 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 
neinvestičních příspěvků příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče a zdravotnictví 

86 

09293/RM1418/129 RM_M 62 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, 
Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, členky rady 
města, Vladimíra Poláka a Petra Veselky, členů 
zastupitelstva města, do Polska (Katovice) 
dne 29.05.2018 

31 

09294/RM1418/129 RM_M 92 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků 
z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu 
rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky 
v mateřských, základních a středních školách 
na území SMO pro školní rok 2018/2019 
a na vyhlášení výběrového řízení Programu 
na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky 
v mateřských, základních a středních školách 
se sídlem na území SMO pro školní rok 2018/2019 
- 2. kolo 

60 

09295/RM1418/129 RM_M 24 Návrh na neposkytnutí mimořádné dotace 
pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Horní Lhota 

91 

09296/RM1418/129 RM_M 25 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy ze strany 
Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, 
Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové 
organizace 

91 

09297/RM1418/129 RM_M 49 Obecně závazná vyhláška č. .../2018, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených zastupitelstvy městských obvodů 
statutárního města Ostravy - úplné znění 

91 

09298/RM1418/129 RM_M 63 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy společnosti HC 
VÍTKOVICE RIDERA a.s. na uspořádání Winter 
Classic Ostrava 2019 

91 

09299/RM1418/129 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Realizace odborných učeben”, 
poř. č. 87/2018 

91 

 

 



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 5/126 
  

09300/RM1418/129 RM_M 1 Návrh na záměr města nedarovat nemovitou věc 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh koupit 
nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

09301/RM1418/129 RM_M 4 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

08 

09272/RM1418/129 RM_M 27 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, za účelem 
realizace průzkumných vrtů pro společnost 
AQD-envitest, s.r.o. 

08 

09303/RM1418/129 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 
smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností 
se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 

08 

09304/RM1418/129 RM_M 29 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN 0,4 kV včetně rozpojovací 
skříně a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Energetické služby, s.r.o. 

08 

09305/RM1418/129 RM_M 30 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost 
GasNet, s.r.o. 

08 

09306/RM1418/129 RM_M 31 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k pozemku ve vlastnictví ČEZ 
Korporátní služby, s.r.o., pro Statutární město 
Ostrava 

08 

09307/RM1418/129 RM_M 32 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

09308/RM1418/129 RM_M 33 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti - 
věcného břemene s vlastníky pozemků ŘSD ČR, 
DPO, fyzickou osobou 

08 

09309/RM1418/129 RM_M 34 Návrh na uzavření darovací smlouvy s dárcem 
R.M. na dar vodovodního řadu v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava a uzavření smluv 
o zřízení služebností s fyzickými osobami 

08 

09310/RM1418/129 RM_M 35 Návrh na záměr města neprodat, nepronajmout 
a nevypůjčit část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava 

08 

09311/RM1418/129 RM_M 36 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava 

08 

09312/RM1418/129 RM_M 37 Návrh na převzetí veřejného osvětlení v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava od Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, s. p. o., uzavření smlouvy o budoucí převodní 
smlouvě a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti 

08 
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09313/RM1418/129 RM_M 38 Plán oprav v domech Zapletalova č.1947/1, 
1937/3, 1938/5 a 1939/7 Slezská Ostrava, 
kde správu zajišťuje Stavební bytové družstvo 
Nová huť 

08 

09314/RM1418/129 RM_M 39 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 
s prodejem nemovité věcí městským obvodem 
Ostrava-Jih 

08 

09315/RM1418/129 RM_M 41 Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní 
smlouvy na část pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava pro městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz. Předchozí souhlas 
rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
pro městský obvod Ostrava - Jih 

08 

09316/RM1418/129 RM_M 42 Návrh na souhlas s užíváním veřejné zeleně 
a veřejného prostranství 

08 

09317/RM1418/129 RM_M 43 Návrh na odejmutí podílu k nemovité věci v k. ú. 
Moravská Ostrava městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz - Parkoviště Most Českobratrská 

08 

09318/RM1418/129 RM_M 44 Návrh na souhlas s umístěním plynárenského 
zřízení do pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy a návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

09319/RM1418/129 RM_M 45 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 
VN 22 kV včetně betonového stožáru 
a podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro Veolia Průmyslové 
služby ČR, a.s. 

08 

09320/RM1418/129 RM_M 46 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc 
v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr 
města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, návrh na záměr města směnit nemovité 
věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

09321/RM1418/129 RM_M 47 Návrh na záměr města prodat pozemky, návrh 
na záměr města směnit pozemky, vše v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

09322/RM1418/129 RM_M 48 Návrh na svěření stojanů na kola městským 
obvodům Mariánské Hory a Hulváky, Stará Bělá 
a Ostrava-Jih 

08 

09323/RM1418/129 RM_M 53 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce movitých 
věcí - vypůjčitel Divadelní společnost 
Petra Bezruče s.r.o. 

08 
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09324/RM1418/129 RM_M 58 Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města 
č. 2155/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018, návrh 
na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

09325/RM1418/129 RM_M 59 Návrh na souhlas s realizací a umístěním staveb 
objektů v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

09326/RM1418/129 RM_M 60 Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní 
smlouvy na část pozemku v k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava pro městský obvod Vítkovice. Předchozí 
souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy 
na část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava pro Městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky. 

08 

09327/RM1418/129 RM_M 61 Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní 
smlouvy na část nebytového prostoru v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, pro městský obvod Poruba. 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením dohody 
o změně závazku nájemní smlouvy na část 
pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pro městský obvod Slezská Ostrava. 

08 

09328/RM1418/129 RM_M 83 Návrh vypůjčit a směnit nemovité věci v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava 

08 

09329/RM1418/129 RM_M 75 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, 
náměstků primátora, do Maďarska (Miskolc) 
ve dnech 09.–12.05.2018 

34 

09330/RM1418/129 RM_M 7 Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 
č. 0378/2003/OI/LPO ze dne 18.03.2003 
na zpracování projektové dokumentace stavby 
„Zrušení vyústění kan. U Hůry a Na Sovinci” 

05 

09331/RM1418/129 RM_M 14 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce kanalizace 
v ul. Junácká” a stavbou „Zrušení výpustí 
do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích 
a Rekonstrukce vodovodu Proskovice, 
ul. Světlovská” 

05 

09332/RM1418/129 RM_M 15 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Odkanalizování Přívozu 
na ÚČOV - 2. etapa” 

05 

09333/RM1418/129 RM_M 16 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu Svinov” 

05 

09334/RM1418/129 RM_M 17 Návrh na uzavření smluv o věcných právech 
k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými 
v rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 
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09335/RM1418/129 RM_M 18 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní 
smlouvě 1543/2016/OI souvislosti se stavbou 
„Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice, II.etapa” 

05 

09336/RM1418/129 RM_M 19 Vystavení objednávky na výkon činnosti 
koordinátora BOZP včetně zpracování plánu 
BOZP v rámci stavby „Rekonstrukce násosek 
Důlňák Les” 

05 

09337/RM1418/129 RM_M 26 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 
hmotného majetku z evidence investičního odboru 

05 

09338/RM1418/129 RM_M 64 Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce 
„Nábřeží Ostravice - obnova aleje” 

05 

09339/RM1418/129 RM_M 65 Návrh na uzavření smluv o věcných právech 
k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými 
v rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

09340/RM1418/129 RM_M 82 Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, 
p.o. dle příl. č. 1 a jejich financování z rozpočtu 
statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 

05 

09341/RM1418/129 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozšíření 
kanalizace Bartovice - 2. část (DPS)”, 
poř. č. 41/2018 

05 

09342/RM1418/129 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizačního 
sběrače D v úseku šachet Š1 - Š3 (DPS+AD)”, 
poř. č. 43/2018 

05 

09343/RM1418/129 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace 
ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého“ 
poř. č. 10/2018 

05 

09344/RM1418/129 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Cyklostezka ul. Želivského, 
Na Rovince”, poř. č. 065/2018 

05 

09345/RM1418/129 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Divadlo loutek - fasáda, okna, 
dřevěné prvky”, poř. č. 89/2018 

05 

09346/RM1418/129 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Revitalizace zahrady Armády 
spásy”, poř. č. 101/2018 

05 

09347/RM1418/129 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „LDN Radvanice - zateplení 
obvodového pláště a výměna oken a dveří”, 
poř. č. 94/2018 

05 

09348/RM1418/129 RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Parkoviště Hlubina - 
PD+IČ+BOZP+AD - II.”, poř. č. 106/2018 

05 

09349/RM1418/129 RM_M 89 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 
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09350/RM1418/129 RM_M 70 Poskytnutí účelových transferů z Fondu životního 
prostředí města Ostravy na realizaci projektů 
„Poznávací záhon užitkových a okrasných rostlin 
v MŠ Petřkovice”, „Revitalizace zeleně 
na vybraných plochách v městském obvodě Svinov 
- Ulice Evžena Rošického - pravá část”, „Sadové 
úpravy hráze na pozemku parc. č. 168/13 
v . ú. Nová Ves u Ostravy - jižní část”, “7 
extenzivních trvalkových záhonů v parteru 
u budovy Magistrátu města Ostravy”, „Gajdošova 
zahrada I. etapa”, „Chemická ochrana thujových 
porostů na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě” 
a „Výsadba stromů svobody” 

80 

09351/RM1418/129 RM_M 71 Úprava Statutu Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší 

80 

09352/RM1418/129 RM_M 86 Žádost městského obvodu Poruba o úhradu 
nákladů na zohlednění minimalizace dopadů 
investic na klimatickou odolnost města 
při dodržování adaptačních opatření schválených 
SMO 

80 

09353/RM1418/129 RM_M 93 Zřízení odborné pracovní skupiny k projektu 
„Implementace Programu zlepšování kvality 
ovzduší na území města Ostravy” a návrh členů 
pracovní skupiny 

80 

09354/RM1418/129 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Odchyt holubů na území města 
Ostravy 2018“, poř. č. 2/2018/OŽP 

80 

09355/RM1418/129 RM_M 13 Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám 
o spolupráci GISMO mezi statutárním městem 
Ostrava a těmito správci inž. sítí ve vztahu 
ke GISMO: Ostravské komunikace, a.s. 
a Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

83 

09356/RM1418/129 RM_M 21 Návrh na uzavření Dohody o spolupráci 
při využívání služeb systému Ovron 
s předmětnými organizacemi 

83 

09357/RM1418/129 RM_M 22 Návrh na uzavření dodatku smlouvy o poskytování 
elektronické spisové služby eSpis ve verzi lite 
s předmětnými organizacemi 

83 

09358/RM1418/129 RM_M 23 Návrh na uzavření dodatku smlouvy o poskytování 
elektronické spisové služby eSpis ve verzi lite 
s organizacemi Knihovna města Ostravy, Plato 
a Městská nemocnice Ostrava 

83 

09359/RM1418/129 RM_M 73 Návrh na uzavření dodatku smlouvy o poskytování 
elektronické spisové služby eSpis ve verzi lite 
s předmětnými obcemi ve správním obvodu SMO 
a jejich organizacemi 

83 

09360/RM1418/129 RM_M 90 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám 
o technické podpoře IS 

83 
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09361/RM1418/129 RM_M 91 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvám 
o poskytování služeb outsourcingu informačních 
technologií příspěvkovým organizacím 

83 

09362/RM1418/129 RM_M 67 Zpráva o hospodaření SMO za rok 2017 - 
závěrečný účet 

07 

09363/RM1418/129 RM_M 2 Úprava rozpočtu - navýšení neinvestičního 
příspěvku Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvkové organizaci 

07 

09364/RM1418/129 RM_M 3 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření 
SMO a orgánu města, Městské policie Ostrava, 
činnosti a hospodaření příspěvkových organizací 
zřízených SMO za I. pololetí 2018 

07 

09365/RM1418/129 RM_M 6 Návrh na odpis 4 pohledávek statutárního města 
Ostravy 

07 

09366/RM1418/129 RM_M 8 Schválení účetních závěrek příspěvkových 
organizací zřízených SMO k rozvahovému dni 
31.12.2017 za účetní období 01.01.2017 - 
31.12.2017 

07 

09367/RM1418/129 RM_M 66 Schválení účetní závěrky Magistrátu města 
Ostravy a účetní jednotky statutární město Ostrava 
k rozvahovému dni 31. 12. 2017 za účetní období 
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 

07 

09368/RM1418/129 RM_M 74 Úprava rozpočtu 07 
09369/RM1418/129 RM_M 84 Stav pohledávek statutárního města Ostravy 

k 31.12.2017 
07 

09370/RM1418/129 RM_VZ 12 Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb, 
poř. č. 92/2018 

07 

09371/RM1418/129 RM_M 68 Rozdělení prostředků z výnosu daně z hazardních 
her 

07 

09372/RM1418/129 RM_M 69 Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava 
za první čtvrtletí roku 2018 

07 

09373/RM1418/129 RM_M 88 Právní zastoupení Magistrátu města Ostravy 
v řízení u Nejvyššího správního soudu v Brně 
ve věci kasační stížnosti p. J. Š. advokátní 
kanceláří MT Legal s.r.o. 

09 

09374/RM1418/129 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 
zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Ostravy 
zařazených do magistrátu města Ostravy 

36 

09375/RM1418/129 RM_M 40 Návrh na naložení s přebytečným majetkem 
v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

09376/RM1418/129 RM_M 5 Sleva z poplatku za pronájem vodohospodářské 
infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov 
za rok 2017 pro Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. 

84 

09377/RM1418/129 RM_M 85 Návrh změnit usnesení rady města 
č. 09252/RM1418/128 ze dne 22. 5. 2018 

84 
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09378/RM1418/129 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce zdroje tepla 
v objektu MPO - Hlubinská 6”, poř. č. 83/2018 

84 

09379/RM1418/129 RM_VZ 13 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě na realizaci 
stavby „Oprava terasy pevnostní budovy 
Slezskoostravského hradu” 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl . 

 RM_M 12 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí mimořádné účelové dotace 
v oblasti sociální péče č. 01 na zabezpečení 
projektu „Rekonstrukce vodovodu v CHD 
sv. Václava - DPS” z rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

86 

 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál  

  
Název zn.předkl.  

 RM_TO 1 Tisková oprava bodu 2) a 3) usnesení 
č. 08778/RM1418/122 ze dne 27. 3. 2018 

08 

 RM_TO 2 Tisková oprava bodu 2) usnesení 
č. 08978/RM1418/125 ze dne 24. 4. 2018 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 129. sch ůze rady m ěsta konané dne 05.06.2018 
  
Usnesení číslo: 09255/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 129. schůze rady města konané dne 05.06.2018 

  
 

RM_VH 1 A 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 09256/RM1418/129 

(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, se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dopravní podnik Ostrava 
a.s. a členem představenstva společnosti, Ing. Danielem Morysem, MBA, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dopravní podnik Ostrava 
a.s. a členem představenstva společnosti, Ing. Romanem Šulou, MBA, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dopravní podnik Ostrava 
a.s. a členem představenstva společnosti, Ing. Martinem Chovancem, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 
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4) schvaluje 
  

dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dopravní podnik Ostrava 
a.s. a členem představenstva společnosti, Ing. Alešem Hladkým, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu 

  
5) schvaluje 
  

dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dopravní podnik Ostrava 
a.s. a členem představenstva společnosti, Bc. Michalem Otavou, dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu 

  
6) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností 
EKOVA ELECTRIC a.s. a členem představenstva společnosti, Ing. Tomášem Pittermannem, 
MBA, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností 
EKOVA ELECTRIC a.s. a členem představenstva společnosti, Ing. Jiřím Martiníkem, 
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
8) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. schválit dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností 
EKOVA ELECTRIC a.s. a členem představenstva společnosti, Ing. Jarmilou Filipovou, 
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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RM_VH 2 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti OVANET a.s.  
  
Usnesení číslo: 09257/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti OVANET a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, 
IČO: 258 575 68, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2017 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování člena TOP managementu společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

doplatek prémií a bonusů za rok 2017 člena TOP managementu společnosti OVANET a.s. 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2017 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2017, jejíž součástí je zpráva 
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2017 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

o rozdělení zisku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2017 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
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7) souhlasí 
  

s uzavřením dodatku  č. 1 smlouvy mezi obchodní společností OVANET a.s. se sídlem Ostrava 
- Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO 25857568  a společností CSA, spol. s.r.o., 
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00, IČO 61972380,
ve věci auditu na rok 2018 dle přílohy č. 4 

  
 

RM_VH 2 A 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti OVANET a.s.  
  
Usnesení číslo: 09258/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti OVANET a.s., IČO: 258 57 568, Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OVANET a.s. a členem 
představenstva společnosti, Ing. Michalem Hrotíkem, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 3 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti D ům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09259/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
45 

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

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2017 a vyhodnocení motivačního systému 
odměňování členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
  

doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
3) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., za rok 2017 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., 
za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., za rok 2017, jejíž součástí 
je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
6) projednala 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., za rok 2017 dle varianty 
navržené odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí uvedenou v důvodové zprávě 
předloženého materiálu 
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VH 3 A 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti D ům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09260/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
28 

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

dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 
Ostravy, a.s. a členem představenstva společnosti, Ing. Janem Voglem, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 
Ostravy, a.s. a členem představenstva společnosti, Ing. Romanem Grzegorzem, dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 
Ostravy, a.s. a členem představenstva společnosti, Stanislavou Golovou, dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 4 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Ostravský 
informa ční servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09261/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
45 

v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Ostrava, Jurečkova 1935/12, 
PSČ 702 00, IČO 26879280, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 

Rada města 

1) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2017 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování člena TOP managementu dle přílohy č. 1 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. 
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2) schvaluje 
  

doplatek prémií a bonusů členu TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
3) schvaluje 
  

zprávu o výsledku hospodaření za rok 2017 obchodní společnosti Ostravský informační servis, 
s.r.o., jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. za rok 2017 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. za rok 2017 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. za rok 2017 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 2 

  
 

RM_VH 5 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti AKORD & 
POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09262/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO: 479 73 145, se sídlem Ostrava - Zábřeh, 
náměstí SNP 1, PSČ 700 30, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností AKORD & POKLAD, 
s.r.o. a jednatelkou společnosti, Mgr. Bc. Darinou Daňkovou, 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. 
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RM_VH 6 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Sportovní 
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09263/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO: 253 85 691, 
se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem 
je  statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o. a jednatelem společnosti, Ing. Jaroslavem Kovářem, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 7 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09264/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 259 11 368, se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
a členem představenstva společnosti, Mgr. Kamilem Vrublem, 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. 
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RM_VH 8 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09265/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČO: 253 96 544, se sídlem Novoveská 1266/25, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, a.s. 

a členem představenstva společnosti, Ing. Danielem Lyčkou, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
2) schvaluje 
  dodatek č. 8 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, a.s. 

a členem představenstva společnosti, Ing. Milošem Novákem, dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu 

  
3) schvaluje 
  dodatek č. 8 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, a.s. 

a členem představenstva společnosti, Ing. Janem Zvolánkem, dle přílohy č. 9 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_VH 9 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09266/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava IČO: 476 74 725, se sídlem 
Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Technické služby, a.s. 

Slezská Ostrava a členem představenstva společnosti, Ing. Pavlem Kollárem, 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. 
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RM_VH 10 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 

Usnesení číslo: 09267/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
28 

v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o., IČO: 623 00 920, se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 
719 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 

Rada města 
  
1) schvaluje 
  

dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OZO Ostrava s.r.o. 
a jednatelem společnosti, Ing. Karlem Beldou, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 11 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Ostravské 
městské lesy a zele ň, s.r.o. 

Usnesení číslo: 09268/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
28 

v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO: 258 16 977, se sídlem 
Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 

Rada města 
  
1) schvaluje 
  dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské městské lesy 

a zeleň, s.r.o. a jednatelem společnosti, Ing. Vladimírem Blahutou, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_VH 12 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 

Usnesení číslo: 09269/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
28 

v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s., IČO: 253 93 430, se sídlem Ostrava-Slezská 
Ostrava, Těšínská 710, PSČ 710 07, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 

Rada města 
  
1) schvaluje 
  

dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Krematorium Ostrava, a.s. 



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. 
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a členem představenstva společnosti, Ing. Ivem Furmančíkem, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na souhlas přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace 
z Integrovaného regionálního opera čního programu pro projekt 
„Energetické úspory v BD Chel čického 10” 
  
Usnesení číslo: 09270/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního programu 
pro projekt „Energetické úspory v BD Chelčického 10” 

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 
žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt „Energetické úspory v BD Chelčického 10” 
dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 78 Integrovaného regionálního 
operačního programu v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o podání 
uvedené žádosti 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 22.11.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu „Energetické úspory v BD Chelčického 10” financování projektu 
v celkové výši 4 586 tis. Kč na zajištění předfinancování projektu ve výši 2 218 tis. Kč 
v roce 2019, kdy tato částka obsahuje spolufinancování ve výši 1 562 tis. Kč dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
4) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu v rámci specifikace nároku na rozpočet 
statutárního města Ostravy dle bodu 3) předloženého materiálu 

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 



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. 
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RM_M 10 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o do čerpání dotace v rámci 
„ Podmínek dota čního programu na podporu sociálních služeb 
a způsobu rozd ělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpo čtu” pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018  
  
Usnesení číslo: 09271/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07043/RM1418/100 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dočerpání dotace v rámci „Podmínek dotačního 
programu na podporu sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 -
MPSV státního rozpočtu” pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018 prostřednictvím 
souhrnné žádosti statutárního města Ostravy dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění všech potřebných podkladů pro předložení souhrnné žádosti města 
Ostravy  o dočerpání dotace v rámci „Podmínek dotačního programu na podporu sociálních 
služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu” 
pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 
rozhodně kladně o podání uvedené žádosti 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 25.06.2018
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 54 
Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí  dotace pro p rojekt 
„Zateplení p řírodov ědné učebny ZŠO, Zelená” v rámci Opera čního 
programu Životní prost ředí 2014-2020 
  
Usnesení číslo: 09272/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07654/RM1418/108 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 od poskytovatele 



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. 
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Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 
IČO: 00164801 na projekt „Zateplení přírodovědné učebny ZŠO, Zelená” dle podmínek 
stanovených v 

- Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého 
materiálu, za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti 
tohoto projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

- Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 2 předloženého 
materiálu, za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti 
tohoto projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v 

- části II. čl. 1 a 14 Přílohy č. 1 k Registraci a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky 
poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- části II. čl. 1 a 14 Přílohy č. 1 k Registraci a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky 
poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených 
s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.03.2021
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
4) ukládá 
  

Ing. Tomáši Macurovi, MBA, primátorovi 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 20.06.2018
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
 

 



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. 
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RM_M 81 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projek t „ Energetické 
úspory - ZŠO, Zelená” v rámci Opera čního programu Životní prost ředí 
2014-2020 
  
Usnesení číslo: 09273/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 06145/RM1418/90 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 od poskytovatele 
Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 
IČO: 00164801, na projekt „Energetické úspory - ZŠO, Zelená” dle podmínek stanovených v 

- Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého 
materiálu, za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti 
tohoto projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého 
materiálu 

- Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 2 předloženého 
materiálu, za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti 
tohoto projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v 

- části II. čl. 1 a 14 Přílohy č. 1 k Registraci a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky 
poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- části II. č. 1 a 14 Přílohy č. 1 k Registraci a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky 
poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.03.2021
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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4) ukládá 
  

Ing. Tomáši Macurovi, MBA, primátorovi, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 20.06.2018
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb 
pro rok 2018 v rámci Podmínek dota čního programu na podporu 
poskytování sociálních služeb a zp ůsobu rozd ělení a čerpání dotace 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 09274/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2018 v rámci Podmínek dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace 
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města 
Ostravy 

  
2) žádá 
  

městský obvod  Ostrava-Jih 
o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti  statutárním 
městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV 
státního rozpočtu pro rok 2018 a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 02.07.2018
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
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RM_M 56 
Souhlas s p řijetím dotace z programu Interreg V-A Česká republika -
Polsko pro projekt „Ú řady bez hranic” 
  
Usnesení číslo: 09275/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07048/RM1418/100 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy č. ERS-CZ/2018/1386 o financování mikroprojektu typu A realizovaného 
v rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A 
Česká republika-Polsko, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Euroregion Silesia - CZ, se sídlem 
Horní náměstí 382/69, Opava 746 01, IČ: 68941773, na financování projektu „Úřady 
bez hranic” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.11.2018
 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 
  

 
RM_M 55 
Příprava projektu „Obec p řátelská rodin ě 2018“ 
  
Usnesení číslo: 09276/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
50 

  
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Obec přátelská rodině 2018“ ke spolufinancování z Ministerstva 
práce a sociálních věcí České republiky 

  
2) žádá 
  

městský obvod Poruba 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 
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tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 22.06.2018
 starosta městského obvodu Poruba 
  

 
RM_MZP 2 
Informace o zp ůsobu vy řízení námitky k ve řejné zakázce „ Hasičská 
zbrojnice Pustkovec”, po ř. č. 35/2018 
  
Usnesení číslo: 09277/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o způsobu vyřízení námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Hasičská 
zbrojnice Pustkovec” 

  
 

RM_M 50 
Žádost Hasi čského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
o uvoln ění finan čních prost ředků z Fondu pro upevn ění veřejného 
pořádku, bezpe čnosti, ochrany osob a majetku 
  
Usnesení číslo: 09278/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uvolnění finančních prostředků z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, 
ochrany osob a majetku ve výši 150 tis. Kč na financování opravy motoru zásahového vozidla 
jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Radvanice na základě žádosti Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje (viz příloha č. 1 a 2 předloženého materiálu) 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšuje financování ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 1020                                     o 150 tis. Kč 

zvyšují se provozní výdaje ORJ 121, § 5512, pol. 5171, ÚZ 1020             o 150 tis. Kč 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.06.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 57 
Stanovení po čtu členů zastupitelstva m ěsta pro volební období 2018 -
2022 
  
Usnesení číslo: 09279/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
28 

  
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

návrh, aby v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů zastupitelstvo města stanovilo na svém 36. zasedání dne 20. 6. 2018 počet 
členů Zastupitelstva města Ostravy pro volební období 2018 - 2022, na 55 členů  

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení na 36. zasedání zastupitelstva města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 72 
Návrh úpravy Jednacího řádu komisí 
  
Usnesení číslo: 09280/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

doplněk č. II Jednacího řádu komisí rady  města  dle  přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 87 
Návrh programu 36. zasedání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 20. 6. 2018 
  
Usnesení číslo: 09281/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem programu 36. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 
20. června 2018 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s úpravou  

  
 

RM_M 51 
Návrh na zajišt ění letenek/jízdenek pro TBEX EUROPE 2018 
  
Usnesení číslo: 09282/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 08384/RM1418/117 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zajištěním letenek/jízdenek pro 50 přednášejících, VIP účastníků a zaměstnanců organizátora 
v rámci mezinárodní konference TBEX EUROPE 2018 

  
2) svěřuje 
  

Magistrátu města Ostravy,  
aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje zajistil letenky/jízdenky 
pro 50 přednášejících, VIP účastníků a zaměstnanců organizátora v rámci mezinárodní 
konference TBEX EUROPE 2018, formou vystavení objednávek s maximální výší plnění 
1,6 mil. Kč s DPH 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru strategického rozvoje, 
aby zajistil podpis objednávek dle bodu 2) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.06.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 52 
Návrh na uzav ření Smlouvy o spole čné expozici a prezentaci na veletrhu 
Expo Real 2018 s Jihomoravským krajem 
  
Usnesení číslo: 09283/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09203/RM1418/128 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018 mezi 
statutárním městem Ostrava 
a 
Jihomoravským krajem, 
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, PSČ 601 82, IČO 70888337 
  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 80 
Udělení souhlasu s p řenecháním prostor Lod ěnice do užívání t řetí 
osob ě 
  
Usnesení číslo: 09284/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) uděluje souhlas 
  

spolku LODĚNICE POD HRADEM s přenecháním prostor Loděnice do užívání třetí osobě 
za účelem provozování služby občerstvení a gastro provozu pro aktivní i pasivní návštěvníky, 
a to Ivaně Dvořáčkové, IČO: 62359398, Na Najmanské 1815/91, 710 00 Slezská Ostrava, 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru strategického rozvoje 
zaslat vyrozumění o udělení souhlasu s dlouhodobým pronájmem prostor v prostorách 
Loděnice spolku LODĚNICE POD HRADEM 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_VZ 14 
Veřejná zakázka „EXPO REAL Mnichov 2018”, po ř. č. 125/2018 
  
Usnesení číslo: 09285/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
38 

  
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 poskytnutí služeb 
souvisejících s konáním mezinárodního veletrhu investičních příležitostí a realit EXPO REAL 
Mnichov 2018 v rozsahu dle předloženého materiálu s úpravou 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

1. Ing.  Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje 
3. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. PhDr. Adéla Koudelová, DiS. - odbor strategického rozvoje 
3. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje (SMO) 
2. PhDr. Adéla Koudelová, DiS. - odbor strategického rozvoje (SMO) 
3. Bc. Alena Hrdličková - odbor Kanceláře primátora (HMP) 
4. Mgr. Martin Najman - odbor bezpečnosti (HMP) 
5. Ing. Jindřich Zuziak - konzultant náměstka primátora (SMB) 
6. Bc. Jakub Rybář, DiS. - oddělení spolupráce a rozvoje (SMB) 
7. Ing. Petr Hýbler - člen rady (JMK) 
8. Ing. Ivo Minařík, MPA - odbor regionálního rozvoje (JMK) 
9. Mgr. Martin Radvan - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu (MSK) 
10. Ing. Miriam Šůstková - oddělení regionálního rozvoje (MSK) 
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náhradníci: 

1. Ing. Helena Pajurková - odbor strategického rozvoje (SMO) 
2. Ing. Nina Urbánková - odbor strategického rozvoje (SMO) 
3. Mgr. Markéta Pirklová - odbor Kanceláře primátora (HMP) 
4. Michaela Skalická - poradkyně primátorky (HMP) 
5. Ing. Lucie Mezníková - specialista spolupráce s privátním sektorem (SMB) 
6. Ing. Hana Janošíková - specialista hospodářského marketingu (SMB) 
7. RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. - člen zastupitelstva (JMK) 
8. Ing. Miloš Pydych - oddělení rozvojových programů regionálního rozvoje (JMK) 
9. Mgr. Jana Liszková - projektový manažer (MSK) 
10. Bc. Pavel Ballasch - projektový manažer (MSK) 
  

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „Smíšené trvalkové výsadby”, po ř. č. 051/2018 
  
Usnesení číslo: 09286/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázkách, v platném  znění, na realizaci smíšených trvalkových výsadeb 
s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou, včetně následné 3-leté údržby 
17 výsadbových lokalit v rámci 8 městských obvodů města Ostravy, dle předloženého materiálu
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2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 
členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  
3. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. et Ing. Dalibor Lička, Ph.D. - odbor strategického rozvoje 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 
3. Bc. Jan Ševčík, DiS. - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Marie Dvořáková - odbor strategického rozvoje 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení   
členové:   
1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. - odbor ochrany životního prostředí 
3. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. et Ing. Dalibor Lička, Ph.D. - odbor strategického rozvoje 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
  
náhradníci:   
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Mgr. Martin Jašík - odbor ochrany životního prostředí 
3. Bc. Jan Ševčík, DiS. - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Marie Dvořáková - odbor strategického rozvoje 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_MZP 3 
Návrh na poskytnutí odm ěny za rok 2017 řediteli M ěstské nemocnice 
Ostrava, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 09287/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

poskytnutí odměny za rok 2017 řediteli Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, dle důvodové zprávy, 
přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 76 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 09288/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
40 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.06.2018
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 77 
Návrh na poskytnutí ú čelového neinvesti čního p říspěvku 
Městské nemocnici Ostrava, p říspěvková organizace, I ČO 00635162,
na vědeckou konferenci VI. Ostravské dny hyperbarické me dicíny 
  
Usnesení číslo: 09289/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 27 tis. Kč Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80, Ostrava, IČO 00635162, 
na vědeckou konferenci na téma VI. Ostravské dny hyperbarické medicíny dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

sníží 

rozpočtová rezerva 

- na § 4350, pol. 5909, ORJ 180                                                               o 27 tis. Kč 

zvýší 

neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3522, pol. 5331, ORG 4241, ORJ 170                                              o 27 tis. Kč 

  
3) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, a to: 

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                                             o 27 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 79 
Návrh na zm ěnu účelů použití u poskytnutých p říspěvků a poskytnutí 
investi čních p říspěvků Městské nemocnici Ostrava, p říspěvková 
organizace, z Fondu pro rozvoj M ěstské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09290/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 1715/ZM1418/27 
k usnesení č. 2129/ZM1418/33 
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit vypracování změny projektové dokumentace a změnu účelu použití investičního 
příspěvku poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) schválit změnu účelu použití účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Městské 
nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 
728 80 Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) schválit realizaci akcí a pořízení vybavení Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava dle důvodové 
zprávy a příloh č. 3 a č. 4 předloženého materiálu 

• Úprava pracoviště pro příjem pacientů v prostoru Centrálního příjmu s Emergency 
• Výměna dveří na hemodialýze 
• Nákup tahačů pro koridorovou dopravu 

d) schválit financování akcí a pořízení vybavení dle bodu 1c) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí 

- investičního příspěvku v celkové výši 2 017 tis. Kč 

dle důvodové zprávy a příloh č. 3 a č. 4 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                                  o 2 017 tis. Kč

- zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                              o 2 017 tis. Kč

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                                                               o 2 017 tis. Kč

  
5) ukládá 
  

náměstku primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 11 
Návrh zm ěny složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou 
pro sociální za čleňování 
  
Usnesení číslo: 09291/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

změnu složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 78 
Návrh na poskytnutí investi čních a ú čelových neinvesti čních příspěvků 
příspěvkovým organizacím v oblasti sociální pé če a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 09292/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 04667/RM1418/67 
k usnesení č. 07738/RM1418/109 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí investičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím v celkové 
výši 16 040 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem 
Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz ve výši 2 866 tis. Kč 

b) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, se sídlem 
Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 1 210 tis. Kč 

c) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem 
Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba ve výši 2 250 tis. Kč 

d) Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem 
Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 1 470 tis. Kč 

e) Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, se sídlem 
Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh ve výši 1 166 tis. Kč 

f) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, 
se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory ve výši 558 tis. Kč 

g) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, 
se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava ve výši 1 530 tis. Kč 

h) Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 
700 30 Ostrava - Zábřeh ve výši 2 235 tis. Kč 

i) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 
ve výši 2 240 tis. Kč 

j) Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, se sídlem 
Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh ve výši 515 tis. Kč 
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2) rozhodla 
  

o změně účelu investičního příspěvku poskytnutého Domovu pro seniory Iris, Ostrava -
Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybařská 1223/13, 709 00 
Ostrava - Mariánské Hory na účelový neinvestiční příspěvek a rozšíření účelu použití 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím 
v celkové výši 5 703 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem 
Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz ve výši  259 tis. Kč 

b) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, se sídlem 
Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 1 848 tis. Kč 

c) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem 
Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba ve výši 1 760 tis. Kč 

d) Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem 
Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 71 tis. Kč 

e) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, 
se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory ve výši 1 035 tis. Kč 

f) Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 
700 30 Ostrava - Zábřeh ve výši 560 tis. Kč 

g) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 
ve výši 170 tis. Kč  

  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- Snižují běžné výdaje 
§ 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                                                                     o 21 743 tis. 
Kč 

- Zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
- § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                                                   o  1 968 tis. Kč
- § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                                                   o     898 tis. Kč
- § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34                                                   o  1 210 tis. Kč
- § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                                                   o  1 840 tis. Kč
- § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                                                   o     410 tis. Kč



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 41/126 
  

- § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 39                                                   o  1 470 tis. Kč
- § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 37                                                   o     935 tis. Kč
- § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 37                                                   o     231 tis. Kč
- § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 36                                                   o     558 tis. Kč
- § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 41                                                   o  1 530 tis. Kč
- § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                                                   o  1 877 tis. Kč
- § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                                                   o     358 tis. Kč
- § 4354, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                                                   o     140 tis. Kč
- § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                                                   o  2 100 tis. Kč
- § 3529, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 170, ORG 4245                                               o     515 tis. Kč

- Zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
- § 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                                                 o       200 tis. Kč
- § 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                                                 o         59 tis. Kč
- § 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34                                                 o    1 741 tis. Kč
- § 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34                                                 o       107 tis. Kč
- § 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                                                 o    1 410 tis. Kč
- § 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                                                 o       350 tis. Kč
- § 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 39                                                 o         71 tis. Kč
- § 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 36                                                 o     1 035 tis. Kč
- § 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                                                 o       470 tis. Kč
- § 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                                                 o         90 tis. Kč
- § 4354, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                                                 o       170 tis. Kč

  
5) schvaluje 
  

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

Navýšení investičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 
příspěvková organizace, IČO 70631841, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02983/2015/SOC, ve výši 2 866 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, 
příspěvková organizace, IČO 70631832, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC, ve výši 1 210 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Slunečnice Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631883, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02816/2015/SOC, ve výši 2 250 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, 
příspěvková organizace, IČO 70631859, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03180/2015/SOC, ve výši 1 470 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, 
příspěvková organizace, IČO 70631875, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02872/2015/SOC, ve výši 1 166 tis. Kč, 
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Navýšení investičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov pro seniory Iris, Ostrava -
Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, na základě smlouvy o závazku 
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02980/2015/SOC, ve výši 558 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov pro seniory Kamenec, Slezská 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02825/2015/SOC, ve výši 1 530 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Korýtko, příspěvková 
organizace, IČO 70631867, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 
za jeho výkon č. 03243/2015/SOC, ve výši 2 235 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2018 organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, na základě smlouvy 
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02785/2015/SOC, 
dodatek č. 1 pořadové číslo 02785/2015D1/2015SOC, ve výši 2 240 tis. Kč. 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2018 organizaci Dětské centrum Domeček, příspěvková 
organizace, IČO 70631956, ve výši 515 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 
příspěvková organizace, IČO 70631841, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02983/2015/SOC, ve výši 259 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Sluníčko, Ostrava -
Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, na základě smlouvy o závazku veřejné 
služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC, ve výši 1 848 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Slunečnice Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631883, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02816/2015/SOC, ve výši 1 760 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Magnolie, Ostrava -
Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, na základě smlouvy o závazku veřejné 
služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03180/2015/SOC, ve výši 71 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov pro seniory Iris, Ostrava -
Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, na základě smlouvy o závazku 
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02980/2015/SOC, ve výši 1 035 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov Korýtko, příspěvková 
organizace, IČO 70631867, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 
za jeho výkon č. 03243/2015/SOC, ve výši 560 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, na základě smlouvy 
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02785/2015/SOC, dodatek č. 1 
pořadové číslo 02785/2015D1/2015SOC, ve výši 170 tis. Kč. 
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6) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) a úpravu závazných ukazatelů dle bodu 5) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 62 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Ing. Zby ňka Pražáka, Ph.D., 
náměstka primátora, Mgr. Marcely Mrózkové He říkové, členky rady 
města, Vladimíra Poláka a Petra Veselky, členů zastupitelstva m ěsta, 
do Polska (Katovice) dne 29.05.2018 
  
Usnesení číslo: 09293/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 09196/RM1418/128 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, 

Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, členky rady města, Vladimíra Poláka a Petra Veselky, 
členů zastupitelstva města, do Polska (Katovice) dne 29.05.2018 

  
 

RM_M 92 
Návrh na poskytnutí ú čelových dotací a p říspěvků z rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy na podporu rozvoje bilingvní a cizojazy čné 
výuky v mateřských, základních a st ředních školách na území SMO 
pro školní rok 2018/2019 a na vyhlášení výb ěrového řízení Programu 
na podporu rozvoje bilingvní a cizojazy čné výuky v mate řských, 
základních a st ředních školách se sídlem na území SMO pro školní 
rok 2018/2019 - 2. kolo 
  
Usnesení číslo: 09294/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 2135/ZM1418/33 
 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro školní 
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rok 2018/2019 v oblasti podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky organizacím 
dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti podpory rozvoje bilingvní
a cizojazyčné výuky mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací 
dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
- snižují 
běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140                 o   1 599 tis. Kč 
- zvyšují 
neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 140    o      830 tis. Kč 
neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5333, ÚZ 7110, ORJ 140    o         93 tis. Kč 
neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7110, ORJ 140    o      676 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání 
dne 20.06.2018 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru školství a sportu 
  
4) rozhodla 
  

o poskytnutí účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro školní 
rok 2018/2019 v oblasti podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky příspěvkovým 
organizacím zřizovaným městskými obvody statutárního města Ostravy dle Přílohy č. 3 
předloženého materiálu a o zaslání Oznámení o poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy v oblasti podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky příjemcům příspěvků 
dle Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- snižují 
běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140                     o   994 tis. Kč 
- zvyšují 
neinvestiční příspěvky na § 3299, pol. 5331, UZ 7110, ORJ 140       o   994 tis. Kč 
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6) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit návrh Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, 
základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní 
rok 2018/2019 - 2. kolo dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní 
a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území 
statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo dle Přílohy č. 6 předloženého 
materiálu 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné 
výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města 
Ostravy pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo dle Přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
9) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
předložit návrhy dle bodů 7) a 8) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání 
dne 20.06.2018  

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 24 
Návrh na neposkytnutí mimo řádné dotace pobo čnému spolku SH ČMS -
Sbor dobrovolných hasi čů Horní Lhota 
  
Usnesení číslo: 09295/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 40 tis. Kč pobočnému spolku SH ČMS –

Sbor dobrovolných hasičů Horní Lhota, IČO 66738571, se sídlem Malá Strana 172, 747 64 
Horní Lhota dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 25 
Žádost o poskytnutí neinvesti ční účelové dotace z rozpo čtu statutárního 
města Ostravy ze strany Základní um ělecké školy Eduarda Marhuly, 
Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 09296/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
Základní umělecké škole Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové 
organizaci, IČO 61989185, se sídlem Hudební 596/6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, 
ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu „Akademie umění a kultury vzdělávání III. věku” 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 
Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 
-snižují ostatní neinvestiční výdaje 
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 160     o 150 tis. Kč 
-zvyšují neinvestiční transfery 
na § 3299, pol. 5339, ÚZ 1355, ORJ 140      o 150 tis. Kč 
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3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města bod 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 49 
Obecně závazná vyhláška č. .../2018, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol z řízených zastupitelstvy m ěstských obvod ů 
statutárního m ěsta Ostravy - úplné zn ění 
  
Usnesení číslo: 09297/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy - úplné znění 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku č. .../2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy - úplné znění 

  
3) ukládá 
  

Ing. Vladimíru Cigánkovi, náměstku primátora 
předložit materiál na zasedání zastupitelstva města dne 20. 6. 2018 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 63 
Návrh na poskytnutí ú čelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta 
Ostravy spole čnosti HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. na uspo řádání Winter 
Classic Ostrava 2019 
  
Usnesení číslo: 09298/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 8 mil. Kč HC VÍTKOVICE 
RIDERA a.s., IČO 26861836, se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava na uspořádání Winter 
Classic Ostrava 2019 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 
mezi statutárním městem Ostrava a subjektem uvedeným v tomto bodě 1) tohoto usnesení 
dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

uložit radě města zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 
částku 4 mil. Kč na uspořádání Winter Classic Ostrava 2019 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2018
 vedoucí odboru školství a sportu 
  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 
na jeho jednání dne 20. 6. 2018 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Realizace odborných u čeben”, po ř. č. 87/2018 
  
Usnesení číslo: 09299/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na modernizaci a vytvoření nových odborných 
učeben v budovách Středisek volného času a Domu dětí a mládeže, v rozsahu předloženého 
materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní  
3. Ing. Radmila Karabínová - odbor školství a sportu 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  
3. Ing. Hana Milotová - odbor školství a sportu 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi 

členové: 
1. Ing. Vladimír Cigánek - náměstek primátora 
2. Ing. Sylva Sládečková - odbor školství a sportu 
3. Ing. Radmila Karabínová  - odbor školství a sportu 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Marta Szücsová, MBA - odbor školství a sportu 
3. Ing. Hana Milotová - odbor školství a sportu 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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4) schvaluje 
  účast zástupce Centra pro regionální rozvoj České republiky jako pozorovatele (bez práva hlasu) 

na kterémkoliv jednání v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce „Realizace odborných 
učeben” 

  
5) ukládá 
  vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
6) 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: 31.10.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 1 
Návrh na zám ěr města nedarovat nemovitou v ěc v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava, návrh koupit nemovitou v ěc v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09300/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  s návrhem na záměr města darovat nemovitou věc v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Hrabová, a to pozemek parc. č. 2583/7, 
ost. plocha, silnice 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemek 
parc. č. 2379/34, od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, sídlo 
Rašínovo  nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za dohodnutou kupní cenu 
1.200.000,00 Kč 

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy 
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Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 4 
Návrh na zám ěr města prodat nemovitou v ěc v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09301/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci: 

- část pozemku p. p. č. 490/1 o výměře 75 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Nová Ves, 
která je dle geometrického plánu č. 886-86/2016 vyhotoveného pro k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, označena písmenem ”a”  a sloučena 
do pozemku p. p. č. 141/140 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 27 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnict ví statutárního 
města Ostravy v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, za ú čelem 
realizace pr ůzkumných vrt ů pro spole čnost AQD-envitest, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09302/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 885 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
p. p. č. 888/1 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1213 - trvalý travní porost, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

za účelem realizace průzkumných vrtů v rámci stavby „Vodní zdroj Nová Ves a Dubí -
revitalizace prameniště Dubí, 1. etapa” pro: 

AQD-envitest, s.r.o. 
se sídlem Vítězná 1547/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 268 78 453 

  
 

RM_M 28 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby a uzav ření smluv o budoucích 
smlouvách o z řízení služebností se spole čností Česká telekomunika ční 
infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 09303/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

parc. č. 1539/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

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

v rámci stavby “ORG 7040 Prodloužení sběrače B do Radvanic - přeložky sítí elektronických 
komunikací”, dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 1/3 předloženého 
materiálu  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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2) rozhodla 
  

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

parc. č. 1539/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

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

p. p. č. 184/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 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 

  
 

RM_M 29 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 
kV včetně rozpojovací sk říně a uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení věcného b řemene k pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta 
Ostravy, pro ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09304/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně na pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro:  
  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO:  27804721 

v rámci stavby „Ostrava, Kotkova, NNk, EVI, LAMMB” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně k pozemku: 

parc. č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 27804721 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 30 
Návrh na z řízení věcného b řemene a uzav ření smlouvy o z řízení věcného 
břemene pro spole čnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09305/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene NTL 
plynovodu dn60 k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Poruba-sever, 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 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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RM_M 31 
Návrh na uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti inženýrské sít ě 
k pozemku ve vlastnictví ČEZ Korporátní služby, s.r.o., pro Statutární 
město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09306/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě zřízení, 
provozování a udržování koordinačního kabelu světelně signalizačního zařízení k pozemku: 

parc. č. 2592/4 - zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s vlastníkem: 

ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 
se sídlem ul. 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, IČO 26206803 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzav ření smluv o z řízení věcného b řemene k pozemk ům 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09307/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 4x NN 0,4 kV k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 964/23 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 964/30 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN včetně pilíře a jistící 
skříně k  pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 793/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 793/246 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 883/5 - orná půda 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 33 
Návrh na uzav ření smluv o z řízení služebnosti - věcného b řemene 
s vlastníky pozemk ů ŘSD ČR, DPO, fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 09308/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 
– zřízení, provozování, údržby vodovodního řadu k pozemkům: 

p. p. č. 554/7 – ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 573/2 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 1226/1 - ostatní plocha, silnice, 
všechny v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

s povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO 65993390, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
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2) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – zřízení, 
provozování, údržby vodovodního řadu DN 600 k pozemkům: 

p. p. č. 351/11 - ostatní plocha, dráha 
v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, 

parc. č. 3550/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava, a.s. 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 61974757, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – zřízení, 
provozování, údržby vodovodního řadu k pozemku: 

parc. č. 2541/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

xxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzav ření darovací smlouvy s dárcem R. M. na dar vodovodního 
řadu v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a uzav ření smluv o z řízení 
služebností s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 09309/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s dárcem 

xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození  xxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  



Statutární město Ostrava 
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na dar vodovodního řadu PE 100 D 110  v délce 167,42 m a PE 100 D 90 v délce 190,89 m, 
tj. celkové délky 358,31 m (viz. příloha č. 1A, č. 1B předloženého materiálu), který byl 
vybudován v rámci stavby „Technická infrastruktura sídelního útvaru Janová” a uložen 
v pozemcích v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava: 

- parc. č. 2886/2 - orná půda, 
- parc. č. 2886/23 - orná půda, 
- parc. č. 2886/74 - orná půda, 
- parc. č. 2886/78 - orná půda, 
- parc. č. 2886/73 - orná půda, 
- parc. č. 2886/76 - orná půda, 
- parc. č. 2865/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 2885 - zahrada, 
- parc. č. 2886/72 - orná půda, 
- parc. č. 2887/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

  
2) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 
vodovodního řadu PE 100 D 110 k pozemku: 

parc. č. 2865/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
podíl ve výši 1/4, 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
podíl ve výši 1/4, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
podíl ve výši 1/2, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu PE 100 D 110 
na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
3) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 
vodovodního řadu PE 100 D 110, PE 100 D 90 k pozemkům: 
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parc. č. 2886/2 - orná půda, 
parc. č. 2886/23 - orná půda, 
parc. č. 2886/78 - orná půda, 
všechny v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu PE 100 D 110, PE 100 
D 90 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení 

  
4) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 
vodovodního řadu PE 100 D 90 k pozemku: 

parc. č. 2886/73 - orná půda, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/2, 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
podíl ve výši 1/2, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu PE 100 D 90 na 
statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
5) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 
vodovodního řadu PE 100 D 90 k pozemku: 

parc. č. 2886/74 - orná půda, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 
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s vlastníky: 

Manželé 
xxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu PE 100 D 90 
na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
6) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 
vodovodního řadu PE 100 D 90 k pozemku: 

parc. č. 2886/76 - orná půda, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

Manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu PE 100 D 90 
na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 

RM_M 35 
Návrh na zám ěr města neprodat, nepronajmout a nevyp ůjčit část 
pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09310/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p. p. č. 224/55 o výměře cca 120 m2  v k. ú.  Mariánské Hory, obec Ostrava 
dle zákresu, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

že město nemá záměr pronajmout, vypůjčit 

část pozemku p. p. č. 224/55 o výměře cca 120 m2  v k. ú.  Mariánské Hory, obec Ostrava 
dle zákresu, který je přílohou č. 1/3 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: 20.06.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 36 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09311/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc. č. 792/43, ost. plocha, ost. komunikace, 
- parc. č. 798/4, zahrada, 
- parc. č. 798/73, ost. plocha, ost. komunikace, 
- parc. č. 798/74, ost. plocha, ost. komunikace, 
- část pozemku parc. č. 798/72, orná půda, o výměře 192 m2, dle geometrického 
plánu č. 2267-19/2018 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 798/78, ost. plocha, 
ost. komunikace, 
- část pozemku parc. č. 798/72, orná půda, o výměře 76 m2, dle geometrického plánu 
č. 2267-19/2018 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 798/79, orná půda, 
- část pozemku parc. č. 798/72, orná půda, o výměře 4 m2, dle geometrického plánu 
č. 2267-19/2018 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 798/80, orná půda, 

od podílových spoluvlastníků: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 
- xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za cenu obvyklou celkem 900.000,00 Kč 
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a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) 
tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
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 předmětné nemovité věci statutární město Ostrava 
nabude do svého vlastnictví 

  
3) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 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 předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 37 
Návrh na p řevzetí ve řejného osv ětlení v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., uzav ření smlouvy o budoucí 
převodní smlouv ě a smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 09312/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o převzetí  veřejného osvětlení realizovaného v rámci stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená 
Rudná - hranice okresu Opava”, jako stavební objekt SO 433 Veřejné osvětlení MUK 
Rudná. Stavba byla zkolaudována kolaudačním souhlasem č. j. SMO/171987/16/ÚHAaSŘ/Čm 
ze dne 5. 5. 2016 spis. zn. S-SMO/133200/16/ÚHAaSŘ/4. Osvětlení je provedeno výbojkovými 
svítidly SAFIR 2 o výkonech 250, 150, 100 a 70W. Jedná se o 32 osvětlovacích stožárů 
veřejného osvětlení včetně kabelového vedení veřejného osvětlení umístěného v pozemcích 
parc. č. 3011/103, parc. č. 3011/102, parc. č. 3011/101, parc. č. 3011/82, parc. č. 3011/97, 
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parc. č. 3011/96, parc. č. 3011/93, parc. č. 3011/92, parc. č. 3011/91, parc. č. 3011/84, 
parc. č. 2869/13, parc. č. 3011/81, parc. č. 3011/80, parc. č. 3011/79, parc. č. 3011/78, 
parc. č. 3011/77, parc. č. 3011/76, parc. č. 3011/75, parc. č. 3011/74, parc. č. 3011/73, 
parc. č. 3011/72, parc. č. 3011/65, parc. č. 3011/64, parc. č. 3011/63, parc. č. 3011/60, 
parc. č. 3011/59, parc. č. 3011/58, parc. č. 2949/6, parc. č. 3011/108, parc. č. 3011/109, 
parc. č. 3011/110, parc. č. 3011/111, parc. č. 3011/112, parc. č. 3011/113, parc. č. 3011/114, 
parc. č. 3011/123, parc. č. 2950/1, parc. č. 3011/128, parc. č. 3011/129 vše v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava 

a uzavření smlouvy o budoucí převodní smlouvě dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

převodce 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 
IČO: 659 93 390 
DIČ: CZ659 93 390 

jedná se o budoucí bezúplatný převod  

  
2) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti kabelového vedení  veřejného osvětlení včetně 32 osvětlovacích stožárů veřejného 
osvětlení umístěného v pozemcích parc. č. 3011/103, parc. č.  3011/102, parc. č. 3011/101, 
parc. č. parc. č. 3011/82, parc. č. 3011/97, parc. č. 3011/96, parc. č. 3011/93, parc.č. 3011/92, 
parc. č.3011/91, parc. č. 3011/84, parc. č. 2869/13, parc. č. 3011/81, parc. č. 3011/80, 
parc. č. 3011/79, parc. č. 3011/78, parc. č. 3011/77, parc. č. 3011/76, parc. č. 3011/75, 
parc. č. 3011/74, parc. č. 3011/73, parc. č. 3011/72, parc. č. 3011/65, parc. č. 3011/64, 
parc. č. 3011/63, parc. č. 3011/60, parc. č. 3011/59, parc. č. 3011/58, parc. č. 2949/6, 
parc. č. 3011/108, parc. č. 3011/109, parc. č. 3011/110, parc. č. 3011/123, parc. č. 2950/1, 
parc. č. 3011/128, parc. č. 3011/129 vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava s budoucím povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 
IČO: 659 93 390 
DIČ: CZ659 93 390 

v rámci stavby „Silnice I/11 Ostrava, Prodloužená Rudná - hranice okresu 
Opava”,  SO 433 Veřejné osvětlení MÚK Rudná 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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RM_M 38 
Plán oprav v domech Zapletalova č.1947/1, 1937/3, 1938/5 a 1939/7
Slezská Ostrava, kde správu zajiš ťuje Stavební bytové družstvo 
Nová hu ť 
  
Usnesení číslo: 09313/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem plánu oprav Stavebního bytového družstva Nová huť na rok 2018 pro bytové domy 
na ul. Zapletalova č. 1947/1, 1937/3, 1938/5 a 1939/7, Ostrava - Slezská Ostrava 

  
2) požaduje 
  

doplnění plánu oprav na rok 2018 u bytových domů na ul. Zapletalova č. 1937/3 a 1938/5, 
Ostrava - Slezská Ostrava, o provedení generální opravy narušených balkónů 

  
3) souhlasí 
  

se zněním dopisu Stavebnímu bytovému družstvu Nová huť dle přílohy č. 5 

  
 

RM_M 39 
Návrh na vydání p ředchozího souhlasu rady m ěsta s prodejem nemovité 
věcí městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 09314/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-Jih  v souladu 
s čl. 7 odst. (3) písm. a)  obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném 
znění, a to: 

spoluvlastnický podíl ve výši 7127/87196  na pozemku  p. č. st. 1469 zastavěná 
plocha  a nádvoří  v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
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RM_M 41 
Předchozí souhlas rady m ěsta s uzav řením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro m ěstský obvod 
Moravská Ostrava a P řívoz. Předchozí souhlas rady m ěsta s uzav řením 
nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava pro m ěstský obvod Ostrava - Jih. 
  
Usnesení číslo: 09315/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku svěřeného tomuto městskému 
obvodu, parc. č. 3220/32, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Místecká) 

se společností 

UNIPETROL RPA, s. r.o. 
se sídlem: Litvínov - Záluží 1 
PSČ: 436 70 
IČO: 275 97 075 
za účelem umístění informačního zařízení - cenového totemu, na dobu neurčitou, v souladu 
s čl. 7, odst (9), písmene u) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 

  
2) nevydává 
  

pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 
Ostrava - Hrabůvka 
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku svěřeného tomuto městskému 
obvodu parc. č. 266, ost. plocha - jiná plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava 

s 

AUTOMONT CSW, spol. s r.o. 
se sídlem: Horní 3023/122, Bělský Les, 700 30 Ostrava 
IČO: 410 34 511 
za účelem umístění totemu pohonných hmot 
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RM_M 42 
Návrh na souhlas s užíváním ve řejné zelen ě a veřejného prostranství 
  
Usnesení číslo: 09316/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s bezúplatným užíváním nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava obec Ostrava, a to: 

• pozemku parc. č. 436, zastavěná plocha a nádvoří 
• pozemku parc. č. 442/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• pozemku parc. č. 437, ostatní plocha, jiná plocha, 

jenž tvoří veřejnou zeleň a veřejné prostranství, jejichž údržbu zajišťuje městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 

pro Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Sokolská třída 175/26, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 68917066 

ve dnech od 8. 6. 2018 do 10. 9. 2018 za účelem konání sportovně-společenské akce „Písek 
v centru” 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s bezúplatným užíváním nemovité věci - mola na řece Ostravici pod loděnicí, na pozemku 
parc. č. 5980/1, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Odry, státní 
podnik, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Sokolská třída 175/26, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 68917066 

dne 23. 6. 2018 v době od 8.00 hod. do 20.00 hod. za účelem bezplatné půjčovny lodí a ke startu 
soutěžních plavidel v rámci kulturně-společenské akce „Rozmarné slavnosti řeky Ostravice”, 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

se záborem pozemků a dočasným dopravním omezením v rámci akce Rozmarné slavnosti řeky 
Ostravice 2018, a to pozemků: 

- parc. č. 50/1 ostatní plocha, zeleň 
- parc. č. 50/22 ostatní plocha, jiná plocha 
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- parc. č. 72/11 ostatní plocha, zeleň 

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava  

a parc. č. 4236/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro CKV Moravská Ostrava, p. o., Sokolská 26,729 29 Ostrava, IČO: 68917066,
prostřednictvím spol. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, 
Mariánské Hory, IČO: 25396544 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 43 
Návrh na odejmutí podílu k nemovité v ěci v k. ú. Moravská Ostrava 
městskému obvodu Moravská Ostrava a P řívoz - Parkovišt ě Most 
Českobratrská 
  
Usnesení číslo: 09317/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k pozemku parc. č. 1884/2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 44 
Návrh na souhlas s umíst ěním plynárenského z řízení do pozemk ů 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy a návrh na uzav ření smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene pro spole čnost GasNet, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09318/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním: 

- 1 ks plynovodní přípojky do pozemků p. p. č. 141/1 - ostatní plocha, jiná plocha, p. p. č. 554/11 
- ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 554/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
- STL plynovodu včetně 6 ks plynovodních přípojek do pozemku p. p. č. 573/5 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, 
- STL plynovodu včetně 13 ks plynovodních přípojek do pozemku p. p. č. 1226/9 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 
- STL plynovodu včetně 19 ks plynovodních přípojek do pozemku p. p. č. 1226/10 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 
- STL plynovodu včetně 1ks plynovodní přípojky do pozemku p. p. č. 1226/14 - ostatní plocha, 
silnice, 
- STL plynovodu včetně 1 ks plynovodní přípojky do pozemku p. p. č. 3000/6 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy pro: 

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

v rámci stavby „REKO MS Ostrava - Rudná +3” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování STL plynovodu včetně 41 ks plynovodních přípojek v pozemcích  ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 141/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 554/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 554/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
p. p. č. 573/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1226/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1226/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1226/14 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 3000/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím 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 

  
 

RM_M 45 
Návrh na souhlas s umíst ěním nadzemního vedení VN 22 kV v četně 
betonového stožáru a podzemního kabelového vedení 2 x VN 22 kV 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
k pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro Veolia 
Průmyslové služby ČR, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09319/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním nadzemního vedení VN 22 kV včetně betonového stožáru a podzemního 
kabelového vedení 2x VN 22 kV na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 81/1 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro:  
  
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 
se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO:  27826554 

v rámci stavby „Modernizace vedení LDS, přeložka D21” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování nadzemního vedení VN 22 kV včetně betonového stožáru a podzemního 
kabelového vedení 2x VN 22 kV k pozemku: 

parc. č. 81/1 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 
se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 27826554 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 46 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovitou v ěc v k. ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava, návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, návrh na zám ěr města sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09320/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
pozemek p. p. č. 198/4 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih  

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 
Ostrava-Jih, a to: 
- pozemek p. p. č. 100/7 
- pozemek p. p. č. 107/11 
- část pozemku p. p. č. 100/24 o výměře 611 m2, díl a, včetně stavby chodníku 
- část pozemku p. p. č. 100/25 o výměře 353 m2, díl c 
- část pozemku p. p. č. 100/32 o výměře 480 m2, díl e 
dle geometrického plánu č. 3445-18b/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh 
nad Odrou,  sloučené a nově označené jako pozemek  p. p. č. 100/7, ost. plocha, ost. 
komunikace  o výměře 2.415 m2   
za účelem výstavby nové prodejny LIDL včetně parkovacích ploch za podmínek: 
-  ke vkladu vlastnického práva dojde až po  uplynutí lhůty stanovené pro udržitelnost projektu 
statutárního města Ostravy „Izolační zeleň města Ostravy - 02” - do 06/2019,  
-   vyřazení pozemku p. p. č. 100/24 v k. ú. Zábřeh nad Odrou  z kategorie místní komunikace, 
-   zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih vydá k prodeji pozemků souhlasné stanovisko 

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

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 
níže uvedené nemovité věci  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, dle návrhu geometrického 
plánu č. 3445-18a/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, a to: 
 
- část pozemku p. p. č. 100/30 o výměře 490 m2, nově označenou jako pozemek p. p. č. 100/49 
- část pozemku p. p. č. 100/33 o výměře 35 m2, nově označenou jako pozemek p. p. č. 100/51 
- část pozemku  p. p. č. 1431 o výměře 411 m2, nově označenou jako pozemek p. p. č. 1431/2 
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včetně příslušenství (kanalizační přípojky),  

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, 
a to:    
- pozemek p. p. č. 100/35 
- část pozemku p. p. č. 100/36 o výměře 691 m2, oddělenou dle návrhu geometrického plánu 
č. 3445-18a/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou a nově označenou jako pozemek 
p.  p. č. 100/50, ost. plocha, jiná plocha 

za 

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví  Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, 
Nárožní 1359/11, PSČ 15800, IČO: 26178541, dle návrhu geometrického plánu 
č. 3445-18a/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, a to:   
- část pozemku p. p. č. 100/34 o výměře 1173 m2, nově označenou jako pozemek p. p. č. 100/52 
- část pozemku p. č. st. 6452 o výměře 535 m2, nově označenou jako pozemek p. č. st. 6452/2  

za účelem výstavby nové prodejny LIDL včetně parkovacích ploch  za podmínek: 
- ke vkladu vlastnického práva dojde až po uplynutí lhůty stanovené pro udržitelnost projektu 
statutárního města Ostravy „Izolační zeleň města Ostravy - 02” - do 06/2019, 
-   zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih vydá ke směně pozemků souhlasné stanovisko 

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

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 47 
Návrh na zám ěr města prodat pozemky, návrh na zám ěr města sm ěnit 
pozemky, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  
  
Usnesení číslo: 09321/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 1111/45 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
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a Přívoz 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat   

- pozemek parc. č. 753/2  
- pozemek parc. č. 753/3 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz 

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

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 

pozemek parc. č. 3611/3, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za 

části pozemků ve vlastnictví společnosti Porsche Immobilien CZ spol. s r.o., se sídlem 
Vrchlického 18/31, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO 471 19 004: 
- a to část pozemku parc. č. 2221/3 o výměře 10 m2 označená jako díl a) 
- část pozemku parc. č. 2243/4 o výměře 7 m2 označená jako díl b), 
sloučené a nově označené dle geometrického plánu č. 5594-131/2016 pro k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava jako pozemek parc. č. 2221/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 48 
Návrh na sv ěření stojan ů na kola m ěstským obvod ům Mariánské Hory 
a Hulváky, Stará B ělá a Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 09322/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městským 
obvodům dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2003, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
3 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 13.227,72 Kč 
- Křižovatka 28. října x Výstavní - 3 ks 

Městskému obvodu Stará Bělá 
3 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 13.227,72 Kč 
- Blanická, hřbitov - 3 ks 

Městskému obvodu Ostrava-Jih 
9 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 39.683,16 Kč 
- ZŠ Provaznická, hlavní vstup - 3 ks 
- ZŠ Provaznická, hřiště - 3 ks 
- Zdeňka Chalabaly - 3 ks 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městským obvodům 
Mariánské Hory a Hulváky, Stará Bělá a Ostrava-Jih, dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2003, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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4) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
podepsal předávací protokoly dle bodu 1) tohoto usnesení městským obvodům Mariánské Hory 
a Hulváky, Stará Bělá a Ostrava-Jih za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne předmětný 
majetek svěřit  

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 53 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce movitých v ěcí - vyp ůjčitel 
Divadelní spole čnost Petra Bezru če s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09323/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce movitých věcí v celkové pořizovací ceně 
11 535 826,80 Kč s vypůjčitelem Divadelní společnost Petra Bezruče s.r.o. se sídlem 
28. října 1701/120, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 253 82 276, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 58 
Návrh zrušit usnesení zastupitelstva m ěsta č. 2155/ZM1418/33 
ze dne 7. 3. 2018, návrh na zám ěr města darovat nemovité v ěci 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09324/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2155/ZM1418/33 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 2155/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018 bod 2) a 3), 
kterým zastupitelstvo města  rozhodlo o záměru města prodat a o záměru města neprodat 
nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
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2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 
a to pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Polanka 
nad Odrou: 

- část pozemku parc. č. 30/2, zahrada, díl a), o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 31/3, 
zahrada, díl b), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického 
plánu č. 3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc. č. 30/3, zahrada 
- část pozemku parc. č. 31/2, zahrada, díl c), o výměře 5 m2 a část pozemku parc. č. 31/3, zahrada, 
díl d), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č. 3270-71/2017
nově označené jako pozemek parc. č. 31/4, zahrada 
- část pozemku parc. č. 1575/1, zahrada, o výměře 16 m2, dle geometrického 
plánu č. 3264-65/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1575/4, zahrada 
- část pozemku parc. č. 1631/2, zahrada, o výměře 111 m2, dle geometrického 
plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1631/7, zahrada 
- část pozemku parc. č. 1695, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m2, dle geometrického 
plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1695/2, ost. plocha, jiná 
plocha 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 26 m2, dle geometrického 
plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/8, ost. plocha, jiná 
plocha 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m2, dle geometrického 
plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/9, ost. plocha, jiná 
plocha 
- část pozemku parc.č. 1713, ost. plocha, ost. komunikace,  o výměře 1 m2, dle geometrického 
plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1713/2, ost. plocha, jiná 
plocha 
- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 212 m2, dle geometrického 
plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/13, zahrada 
- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 3 m2, dle geometrického 
plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/14, zahrada 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m2, dle geometrického 
plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/5, ost. plocha, jiná 
plocha 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, dle geometrického 
plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/6, ost. plocha, jiná 
plocha 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle geometrického 
plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/7, ost. plocha, jiná 
plocha 
- parc. č. 32/4, zahrada, o výměře 3 m2 

- parc. č. 57/1, trvalý travní porost, o výměře 287 m2 

- parc. č. 1574/2, zahrada, o výměře 250 m2 

- parc. č. 1725/2, zahrada, o výměře 50 m2 

Povodí Odry, státnímu podniku, IČO 708 90 021, sídlo Ostrava, Moravská Ostrava, 
Varenská 49, PSČ 701 26 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo darovat i více uvedených 
pozemků nebo i všechny tyto pozemky. Dále doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo 
právo tento záměr daru kteréhokoliv z těchto pozemků (a tedy i vícero těchto pozemků 
nebo i všech uvedených pozemků) kdykoliv zrušit  

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 59 
Návrh na souhlas s realizací a umíst ěním staveb. objekt ů v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09325/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

Stavební objekty 

Příprava území 
SO 01 Kácení zeleně, sadové úpravy, zatravnění 
SO 02 Demolice, demontáž oplocení 
SO 03 Přeložky 
SO 03.1 Přeložka NN (řeší ČEZ) 
SO 03.2 Přeložka jednotné kanalizace 
SO 03.3 Odstranění vodovodu a kanalizace 

Pozemní stavební objekty 
SO 04 Vstupní objekt 
SO 05 Stavební úpravy tenisových šaten 
SO 06 Sklady a pergola 
SO 07 Stavební úpravy centrální sportovní plochy 
SO 08 Travnatá tréninková plocha 
SO 09 Workout hřiště 
SO 10 Dětské hřiště 
SO 11 Víceúčelové hřiště 
SO 12 Brána borců 
SO 13 Oplocení 
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Technická infrastruktura 
SO 14 Přípojky 
SO 14.1 Přípojka tepla 
SO 14.2 Vodovodní přípojka 
SO 14.3 Kanalizační přípojka jednotná 
SO 14.4 Kanalizační přípojka splašková 
SO 14.5 Odlučovač tuku 
SO 15 Dešťová kanalizace 
SO 15.1 Kanalizační přípojka dešťová 
SO 15.2 Kanalizace dešťová areálová 
SO 15.3 Retenční nádrž 
SO 16 Areálové osvětlení 
SO 17 Areálové rozvody slaboproudu 
SO 18 Areálové rozvody NN 

Dopravní infrastruktura – komunikace a chodníky 
SO 19 Areálové komunikace a zpevněné plochy 
na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

825/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
825/2 - zastavěná plocha a nádvoří, zastavěná plocha a nádvoří 
825/3 - zastavěná plocha a nádvoří, zastavěná plocha a nádvoří 
825/4 - zastavěná plocha a nádvoří, zastavěná plocha a nádvoří 
826 - zastavěná plocha a nádvoří, zastavěná plocha a nádvoří 
827 - zastavěná plocha a nádvoří, zastavěná plocha a nádvoří 
830 - zastavěná plocha a nádvoří, zastavěná plocha a nádvoří 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

pro investora: 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem: Čkalovova 6144/20, 708 00 
Ostrava-Poruba, IČO: 25385691 

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

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

  
 

RM_M 60 
Předchozí souhlas rady m ěsta s uzav řením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava pro m ěstský obvod Vítkovice. 
Předchozí souhlas rady m ěsta s uzav řením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava pro m ěstský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky. 
  
Usnesení číslo: 09326/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 
  
1) vydává 
  

pro městský obvod Vítkovice, se sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 348/2, zahrada v k. ú.
Vítkovice, obec Ostrava svěřeného Městskému obvodu Vítkovice (v blízkosti Sadu Jožky 
Jabůrkové), 
za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou delší než 3 měsíce, 
a to v souladu s čl. 7, odst. (9), písmene u) bod 2 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
2) vydává 
  

pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p. č. st. 381/2, zast. plocha 
a nádvoří, společný dvůr o výměře 12 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava svěřeného 
tomuto městskému obvodu (ul. Slévarenská) 
s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za účelem užívání části předmětného pozemku pod betonovým schodištěm a rampou 
zajištujících přístup k nebytové jednotce č. 415/1 v budově čp. 415, bydlení, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to v souladu s čl. 7, odst. (9), písmene u) bod 2 Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
 

RM_M 61 
Předchozí souhlas rady m ěsta s uzav řením nájemní smlouvy na část 
nebytového prostoru v k. ú. Poruba, obec Ostrava pro m ěstský obvod 
Poruba P ředchozí souhlas rady m ěsta s uzav řením dohody o zm ěně 
závazku nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, pro m ěstský obvod Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09327/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro městský obvod Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část nebytového prostoru, který se nachází 
v objektu  č. p. 6128, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 1277/2, zast. plocha a nádvoří 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu, mimo část prostoru o výměře 13 m2, 
pronajatou 
za účelem prodeje zmrzliny, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6-ti měsíců, 
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v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 2 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
2) vydává 
  

pro městský obvod Slezská Ostrava, se sídlem Těšínská 35, 710 16 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením dohody o změně obsahu závazku č. 1 k nájemní smlouvě 
č. MS/0002/18-N ze dne 2. 3. 2018, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1206/3, 
ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2512 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřeného 
tomuto městskému obvodu (v blízkosti řeky Ostravice - Seidlerovo nábřeží) 
se společností 
Ostravské komunikace, a.s. 
se sídlem: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 253 96 544, 

kterým se změní doba nájmu z doby určité 5 - ti let, na dobu určitou 10 - ti let, 
v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
 

RM_M 83 
Návrh vyp ůjčit a sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. P řívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09328/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

a to: 

- pozemku p. p. č. 231/2, zahrada o výměře 1027 m2, který vznikne oddělením z pozemku 
p. p. č. 231/2, zahrada, na základě geometrického plánu č. 2252-6/2018 
- pozemku p. p. č. 911/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 276 m2, který vznikne 
oddělením z pozemku p. p. č. 911, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
na základě geometrického plánu č. 2252-6/2018  
s podnikající fyzickou osobou Jiřím Tekelim, IČO: 622 70 371, se sídlem Hraniční 905/12, 
747 14 Ludgeřovice, na dobu určitou od účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2019 –
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava předmětné nemovité věci nabyde do svého vlastnictví 
a že současně s nabytím vlastnického práva zdejším městem nabyde účinnosti zmíněná smlouva 
o výpůjčce a dojde též současně ke zveřejnění směnné smlouvy, uvedené v bodu 2) tohoto 
usnesení a smlouvy o výpůjčce dle tohoto bodu usnesení v registru smluv 
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2) souhlasí 
  

s návrhem směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, nesvěřené  a svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 

- část pozemku p. p. č. 225, zahrada, díl “g”, o výměře 48 m2 a část pozemku p.č.st. 10, 
zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, díl “h”, o výměře 233 m2, dle geometrického plánu 
č. 2252-6/2018 oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek p. p. č. 1621, ost. plocha, jiná 
plocha, o výměře 281 m2 

- část pozemku p. p. č. 213/1, zahrada, o výměře 218 m2, dle geometrického plánu 
č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 213/1, zahrada 
- část pozemku p. č. st. 579, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, díl “d”, o výměře 229 m2, část 
pozemku p. p. č. 213/2, zahrada, díl “e”, o výměře 221 m2 a část pozemku p. p. č. 995/11, 
zahrada, díl “f”, o výměře 57 m2, dle geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělené, sloučené 
a nově označené jako pozemek p. p. č. 213/2, zahrada, o výměře 507 m2 

- část pozemku p. p. č. 995/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, dle geometrického 
plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 995/17, ost. plocha, jiná 
plocha 

za nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození 
xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to: 

 
- část pozemku p. p. č. 231/2, zahrada, o výměře 1027 m2, dle geometrického plánu 
č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 231/2, zahrada 
- část pozemku p. p. č. 911, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 276 m2, dle geometrického 
plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 911/1, ost. plocha, 
ost. komunikace 

s tím, že statutární město Ostrava uhradí xxxxxxxxxxxxxxxxx  rozdíl mezi obvyklými cenami 
předmětů směny ve výši 303.091,- Kč a dále náklady na přemístění zařízení firmy 
xxxxxxxxxxxxxx ve výši 1.196.909,- Kč 

a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 75 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka 
a Ing. Břetislava Rigera, nám ěstků primátora, do Ma ďarska (Miskolc) 
ve dnech 09.–12.05.2018 
  
Usnesení číslo: 09329/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 08954/RM1418/125 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, náměstků 
primátora, do Maďarska (Miskolc) ve dnech 09.-12.05.2018 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 5 ke Smlouv ě o dílo č. 0378/2003/OI/LPO 
ze dne 18.03.2003 na zpracování projektové dokument ace stavby 
„Zrušení vyúst ění kan. U Hůry a Na Sovinci” 
  
Usnesení číslo: 09330/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 5  ke smlouvě o dílo č. 0378/2003/OI/LPO ze dne 18.03.2003 
na zpracování projektové  dokumentace  stavby „Zrušení vyústění kanalizace U Hůry 
a Na  Sovinci”, včetně výkonu občasného autorského dozoru po dobu realizace této stavby, 
kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje cena o 68.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, se zhotovitelem: 

Ing. Josef Rechtik, 
Místo podnikání: Hornopolní 12, Ostrava, PSČ 702 00; IČO:  16648625 
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RM_M 14 
Návrh na uzav ření „ Smlouvy o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká” a stavbou „ Zrušení 
výpustí do Dolového potoka v Ostrav ě - Proskovicích a Rekonstrukce 
vodovodu Proskovice, ul. Sv ětlovská” 
  
Usnesení číslo: 09331/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 
kanalizace v ul. Junácká” mezi povinným z věcného břemene: 
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným z věcného břemene: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou „Zrušení výpustí 
do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích a Rekonstrukce vodovodu Proskovice, 
ul. Světlovská” mezi povinným z věcného břemene: 
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným z věcného břemene: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 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 83/126 
  

RM_M 15 
Návrh na uzav ření „ Smluv o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Odkanalizování P řívozu na Ú ČOV - 2. etapa” 
  
Usnesení číslo: 09332/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Odkanalizování Přívozu 
na ÚČOV - 2. etapa” mezi vlastníkem: 
OKK Koksovny, a.s. 
Sídlo: Koksární ulice 1112, 70224 Ostrava - Přívoz 
IČO: 47675829 
a 
oprávněným ze služebnosti: 
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 „Odkanalizování Přívozu 
na ÚČOV - 2. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným ze služebnosti: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzav ření „ Smlouvy o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svin ov” 
  
Usnesení číslo: 09333/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu Svinov” mezi vlastníkem: 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným ze služebnosti: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzav ření smluv o v ěcných právech k pozemk ům v souvislosti 
se stavbami uvedenými v rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09334/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova” mezi budoucím 
povinným 

Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, 70218 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti 
se stavbou „Dostavba kanalizace v ul. Světlovská” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, 70218 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Doplnění VO ul. Podolí” mezi vlastníkem 

xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce VO oblast Slívova” mezi vlastníky 

xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouv ě 1543/2016/OI 
souvislosti se stavbou „Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice, II.etapa”
  
Usnesení číslo: 09335/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04105/RM1418/61 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1543/2016/OI ze dne 12. 6. 2016 na pronájem 
pozemku pro stavbu „Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice, II.etapa” mezi pronajímatelem  

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 00002739 

a nájemcem 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP v četně 
zpracování plánu BOZP v rámci stavby „Rekonstrukce násosek Důlňák 
Les” 
  
Usnesení číslo: 09336/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP 
v rámci stavby Rekonstrukce násosek Důlňák Les 

zhotoviteli 

Ing. Libor Hlisníkovský, Chladná 1848/4, Ostrava 10, PSČ 710 00, IČO 60314117 

za cenu nejvýše přípustnou 249 000,- Kč vč. DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru investičního 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 26.06.2018
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 26 
Návrh na vy řazení nedokon čeného dlouhodobého hmotného majetku 
z evidence investi čního odboru 
  
Usnesení číslo: 09337/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z evidence investičního odboru 
v celkové pořizovací ceně 4 857 349,00 Kč dle předloženého návrhu s úpravou 
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2) jmenuje 
    

likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle „Směrnice 
č.2/2007”, ve složení: 
předseda:  Ing. Radek Muťka, odbor investiční 
členové:     Ing. Bohuslav Gembík, odbor investiční 
                 Ing. Marie Lekešová, odbor financí a rozpočtu 
                 Ing. Kamila Cebulová, odbor financí a rozpočtu 
                 Pavel Ryška, odbor investiční  
  

  
 

RM_M 64 
Návrh na uzav ření smlouvy na realizaci akce „Náb řeží Ostravice -
obnova aleje” 
  
Usnesení číslo: 09338/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Nábřeží Ostravice - obnova aleje” v k. ú. Slezská 
Ostrava, Moravská Ostrava a Muglinov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se zhotovitelem 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
IČO 25816977 

  
 

RM_M 65 
Návrh na uzav ření smluv o v ěcných právech k pozemk ům v souvislosti 
se stavbami uvedenými v rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09339/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Slívova” mezi budoucím povinným 

RESIDOMO, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, Ostrava, 
IČO: 05253268 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce a rozšíření služebnosti inženýrské sítě” mezi vlastníky 

xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě” 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce ČSOV Hlučínská - II. etapa” mezi budoucí stranou 
povinnou 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, 
Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
  
RM_M 82 
Realizace akcí pro M ěstskou nemocnici Ostrava, p. o., dle p říl. č. 1 
a jejich financování z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostrava - z Fondu 
pro rozvoj M ěstské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09340/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit realizaci akcí investičním odborem Magistrátu města Ostravy  (dle přílohy č. 2) 
a to: 

- Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě -
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Radvanicích 

- MNO - LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří 

b) schválit financování akcí dle bodu a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit převod prostředků investičnímu odboru MMO do ORJ 230 v celkové výši 
72.500 tis. Kč na realizaci akcí takto: 

- Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě - 
Radvanicích ve výši 11.000 tis. Kč. (ORG 6215) 

- MNO - LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří ve výši 61.500 tis. 
Kč (ORG 6219) 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálovévýdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

na § 3599, pol 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                              o 72.500 tis. Kč 

- zvýší 

- kapitálové výdaje odboru investičního 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6215, ORJ 230                         o 11.000 tis. Kč 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6219, ORJ 230                         o 61.500 tis. Kč  

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 
předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města  
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 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru investičního 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozší ření kanalizace Bartovice - 2. část 
(DPS)”, po ř. č. 41/2018 
  
Usnesení číslo: 09341/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Bartovice -
2. část” v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

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

za cenu nejvýše přípustnou 695.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „ Rekonstrukce kanaliza čního sb ěrače D v úseku šachet 
Š1 - Š3 (DPS+AD)”, po ř. č. 43/2018 
  
Usnesení číslo: 09342/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu autorského dozoru po dobu 
realizace stavby „Rekonstrukce kanalizačního sběrače D v úseku šachet Š1 - Š3” v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

GePS-Geotechnik, s.r.o. 
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 06704778 

za cenu nejvýše přípustnou 665.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenick á, Valcha řská 
a Gorkého“ po ř. č. 10/2018 
  
Usnesení číslo: 09343/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08347/RM1418/116 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavební akce 
„Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého“ z důvodů uvedených 
v předloženém materiálu účastníka, který podal svou nabídku pod pořadovým číslem 4: 

KR OSTRAVA a.s. 
se sídlem: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava 
IČO: 25890981 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů 
o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, na realizaci stavební akce „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská 
a Gorkého“ s účastníkem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 3: 

STASPO, spol. s  r.o. 
se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava 
IČO: 41035704 
za cenu nejvýše přípustnou 23.716.721,34 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „ Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince”, 
poř. č. 065/2018 
  
Usnesení číslo: 09344/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince“, v k. ú. Nová Bělá a k. ú. Hrabová, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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JANKOSTAV s.r.o. 
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava 
IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 3.342.494,15 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Divadlo loutek - fasáda, okna, d řevěné prvky”, 
poř. č. 89/2018 
  
Usnesení číslo: 09345/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Divadlo 
loutek - fasáda, okna, dřevěné prvky” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého 
materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 
členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 
členové: 
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 
4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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náhradníci: 
1. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 
2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 
3. Ing. František Kolařík - člen ZM 
4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  
4) ukládá 
  vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 27.09.2018
 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: 27.09.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
  
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Revitalizace zahrady Armády spásy”, p oř. č. 101/2018 
  
Usnesení číslo: 09346/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
nazvané „Revitalizace zahrady areálu Armády spásy v Ostravě - sportoviště - rekreační plocha”, 
na pozemku parc. č. 2206/9 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

šmíragroup a.s. 
se sídlem: Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava - Kunčičky 
IČO: 046 70 329 

za cenu nejvýše přípustnou 4.089.537,54 Kč bez DPH  
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „LDN Radvanice - zateplení obvodového plášt ě 
a vým ěna oken a dve ří”, po ř. č. 94/2018 
  
Usnesení číslo: 09347/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „LDN Radvanice - zateplení 
obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů” v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 
členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 
členové: 
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 
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. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 
2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 
3. Ing. František Kolařík - člen ZM 
4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 
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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka „Parkovišt ě Hlubina - PD+I Č+BOZP+AD - II.”, 
poř. č. 106/2018 
  
Usnesení číslo: 09348/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09018/RM1418/125 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky 
předložení dokladů o kvalifikaci dle § 122 odst. 3 písm. a) 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, s účastníkem, který předložil svou 
nabídku pod poř. č. 1: 

Ing. Roman Fildán 
Na Stuchlíkovci 738, 735 14  Orlová - Lutyně 
IČO: 75379007 

za cenu nejvýše přípustnou 3.348.468,- Kč bez DPH 
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RM_M 89 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 09349/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 
• pozemku parc.č. 1192/8 v k. ú. Krásné Pole, pro městský obvod Krásné Pole, 
• části pozemku parc.č. 342/1 v k. ú. Koblov, pro městský obvod Slezská Ostrava  

  
2) 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: 
• stavby garáže stojící na pozemku parc. č. 2422/4 v k. ú. Martinov ve Slezsku, pro městský 
obvod Martinov, 
• staveb garáží stojících na pozemcích parc.č. 2027/80, 3277/7 a 690/22 vše v k. ú. Radvanice, 
pro městský obvod Radvanice a Bartovice  

  
3) schvaluje 
  spolufinancování výkupu pozemku parc. č. 1192/8 v k. ú. Krásné Pole (pod číslem 038 

předloženého materiálu), a to ve výši 50% z kupní ceny 

  
 

RM_M 70 
Poskytnutí ú čelových transfer ů z Fondu životního prost ředí města 
Ostravy na realizaci projekt ů „ Poznávací záhon užitkových a okrasných 
rostlin v MŠ Pet řkovice”, “Revitalizace zelen ě na vybraných plochách 
v městském obvod ě Svinov - Ulice Evžena Rošického - pravá část”, 
„ Sadové úpravy hráze na pozemku parc. č. 168/13 v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy - jižní část”, „ 7 extenzivních trvalkových záhon ů v parteru 
u budovy Magistrátu m ěsta Ostravy”, „ Gajdošova zahrada I. etapa”, 
„Chemická ochr ana thujových porost ů na Úst ředním h řbitov ě 
ve Slezské Ostrav ě” a „Výsadba strom ů svobody” 
  
Usnesení číslo: 09350/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
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městskému obvodu Petřkovice ve výši 45,17 % z celkových nákladů, maximálně však 
250.000 Kč, na realizaci projektu „Poznávací záhon užitkových a okrasných rostlin 
v MŠ Petřkovice“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 11. předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Svinov ve výši 80 % z celkových nákladů, maximálně však 401.028,14 Kč 
na realizaci projektu „Revitalizace zeleně na vybraných plochách v městském obvodě Svinov –
ulice Evžena Rošického pravá část“  dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 a 12 předloženého 
materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Nová Ves ve výši 61,2 % z celkových nákladů, maximálně však ve výši 
392.549 Kč, na realizaci projektu „Sadové úpravy hráze na pozemku parc. č. 168/13, k. ú. Nová 
Ves u Ostravy – jižní část“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 a 13 předloženého materiálu 

4) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 80 % z celkových nákladů, maximálně 
však 1.012.798 Kč, na realizaci projektu „7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru u budovy 
Magistrátu města Ostravy“, z toho: 

• 884.792 Kč v roce 2018 
• 128.006 Kč v roce 2019 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 a 14 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města 
Ostravy městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 65,7 %, maximálně však 
705.993 Kč, z celkových nákladů na realizaci projektu „Gajdošova zahrada I. etapa“ 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 a 15 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 90.000 Kč na realizaci projektu „Chemická ochrana 
thujových porostů na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě” dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 6 a 16 předloženého materiálu 
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7) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 34.000 Kč na realizaci projektu „Výsadba stromů 
svodoby” dle důvodové zprávy a přílohy č. 7 a 16 předloženého materiálu 

  
8) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

u statutárního města Ostravy: 

- zvyšuje se financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ...................................................................... o 150 tis. Kč 

- zvyšují se daňové příjmy 
pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 ................................................................... o 803 tis. Kč 
pol. 1334, ORG 5998, ORJ 120 ................................................................ o 1 807 tis. Kč 

 
- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 ..................................... o 1 591 tis. Kč 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 503 ........................................ o 124 tis. Kč 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 511 ........................................ o 250 tis. Kč 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 514 ........................................ o 393 tis. Kč 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 522 ........................................ o 402 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 ...................................................... o 1 591 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ........................................................................ o 1 591 tis. Kč 

u městského obvodu Slezská Ostrava: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 503 ....................................................... o 124 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ......................................................................... o 124 tis. Kč 

u městského obvodu Petřkovice: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 511 ....................................................... o 250 tis. Kč 
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- zvyšují se běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ......................................................................... o 250 tis. Kč 

u městského obvodu Nová Ves: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 514 ....................................................... o 393 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ......................................................................... o 393 tis. Kč 

u městského obvodu Svinov: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 522 ....................................................... o 402 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ......................................................................... o 402 tis. Kč 

  
9) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
10) ukládá 
  

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
uplatnění částky 80 % z celkových nákladů, maximálně však 128.006 Kč na realizaci projektu 
„7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru u budovy Magistrátu města Ostravy” dle bodu 4) 
tohoto usnesení do návrhu schváleného rozpočtu na rok 2019 u odboru financí a rozpočtu 
Magistrátu města Ostravy  

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.10.2018
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 71 
Úprava Statutu Fondu pro d ěti ohrožené zne čištěním ovzduší 
  
Usnesení číslo: 09351/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o úpravě Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 20.06.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 86 
Žádost m ěstského obvodu Poruba o úhradu náklad ů na zohledn ění 
minimalizace dopad ů investic na klimatickou odolnost m ěsta 
při dodržování adapta čních opat ření schválených SMO 
  
Usnesení číslo: 09352/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového investičního transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy městskému 
obvodu Poruba ve výši poměrně vynaložených nákladů na zohlednění minimalizace dopadů 
investic na klimatickou odolnost města při dodržování adaptačních opatření schválených SMO 
v rámci zpracování projektové dokumentace úprav veřejného prostranství lokality DUHA 
v Ostravě-Porubě, maximálně však 1.000.000 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 
předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, ORG 605 .................................... o 1 000 tis. Kč 

- snižují kapitálové výdaje 
§ 3745, pol. 6909, ORJ 190 ..................................................... o 1 000 tis. Kč 

u městského obvodu Poruba 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ORG 605, ÚZ 3500 ..................................... o 1 000 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 
§ 3745, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 0509001000000 .................. o 1 000 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 93 
Zřízení odborné pracovní skupiny k projektu „ Implementace Programu 
zlepšování kvality ovzduší na území m ěsta Ostravy” a návrh členů 
pracovní skupiny 
  
Usnesení číslo: 09353/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 06810/RM1418/98 
  
Rada města 
  
1) zřizuje 
  

odbornou pracovní skupinu za účelem tvorby akčního plánu k projektu „Implementace 
Programu zlepšování kvality ovzduší na území města Ostravy” 
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2) jmenuje 
  

předsedkyni odborné pracovní skupiny k projektu „Implementace Programu zlepšování kvality 
ovzduší na území města Ostravy” 

předsedkyně: 

Bc. Marcela Vajdová 

  
3) jmenuje 
  

členy odborné pracovní skupiny pro tvorbu akčního plánu k projektu “Implementace Programu 
zlepšování kvality ovzduší na územní města Ostravy” 

členové: 

Ing. Pavel Vojáček – odbor dopravy 

Ing. David Wegiel - odbor financí a rozpočtu 

Ing. Dalibor Kanclíř – odbor investiční 

Mgr. Bc. Michal Bayer – kancelář primátora 

Mgr. Petr Topolčan - odbor legislativní a právní 

Ing. Bc. Ivona Kubenková - odbor platový a personální 

Ing. Marian Pieczka - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Bc. Jan Ševčík, DiS - odbor strategického rozvoje 

Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D. - útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

Ing. Aleš Horák - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Odchyt holub ů na území m ěsta Ostravy 2018“, 
poř. č. 2/2018/OŽP 
  
Usnesení číslo: 09354/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci projektu „Odchyt 
holubů na území města Ostravy 2018” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

GRATTIS spol. s r.o. 
se sídlem: Anenská 65, 735 52 Bohumín 4 
IČO: 1901191 
za cenu nejvýše přípustnou 150.000,- Kč bez DPH 
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RM_M 13 
Návrh na uzav ření Dodatk ů č. 1 ke Smlouvám o spolupráci GISMO 
mezi statutárním m ěstem Ostrava a t ěmito správci inž. sítí ve vztahu 
ke GISMO: Ostravské komunikace, a.s. a Ostravské vodár ny 
a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 09355/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1705/2017/IT  ze dne 7. 6. 2017 o spolupráci GISMO 
mezi statutárním městem Ostrava a těmito správci inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské 
komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava, IČO:2539 6544, 

a 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2503/2017/IT  ze dne 9. 8. 2017 o spolupráci GISMO 
mezi statutárním městem Ostrava a těmito správci inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Mor. Ostrava, IČO: 4519 3673 

v rozsahu dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 21 
Návrh na uzav ření Dohody o spolupráci p ři využívání služeb systému 
Ovron s p ředmětnými organizacemi 
  
Usnesení číslo: 09356/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o spolupráci při využívání služeb informačního systému Ovron statutárního 
města Ostravy s mateřskými školami a organizacemi typu „základní a mateřská škola” 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 22 
Návrh na uzav ření dodatku smlouvy o poskytování elektronické spis ové 
služby eSpis ve verzi lite s p ředmětnými organizacemi 
  
Usnesení číslo: 09357/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE 
s organizacemi dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzav ření dodatku smlouvy o poskytování elektronické spis ové 
služby eSpis ve verzi lite s organizacemi Knihovna města Ostravy, Plato 
a Městská nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09358/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis 
ve verzi lites organizací Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, se sídlem 
28. října 289/2, 702 00 Ostrava,  IČO 00097586, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

2) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE 
s organizací PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 
702 00 Ostrava, IČO 71294538, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE 
s organizací Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava, 
Moravská Ostrava a Přívoz, Nemocniční 898/20a, IČO 00635162, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 
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RM_M 73 
Návrh na uzav ření dodatku smlouvy o poskytování elektronické spis ové 
služby eSpis ve verzi lite s p ředmětnými obcemi ve správním obvodu 
SMO a jejich organizacemi 
  
Usnesení číslo: 09359/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi 
LITE s obcemi ve správním obvodu města Ostravy a jimi zřizovanými 
organizacemi dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dodatku Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE 
s obcemi ve správním obvodu města Ostravy dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE 
s organizací Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, se sídlem Frýdecká 377/61, 
739 32 Vratimov, IČO 75086778, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 90 
Návrh na uzav ření dodatk ů ke smlouvám o technické podpo ře IS 
  
Usnesení číslo: 09360/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatků ke smlouvám o technické podpoře IS dle důvodové zprávy a příloh č. 1 -
11 předloženého materiálu 
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RM_M 91 
Návrh na uzav ření dodatku ke smlouvám o poskytování služeb 
outsourcingu informa čních technologií p říspěvkovým organizacím 
  
Usnesení číslo: 09361/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb outsourcingu informačních 
technologií příspěvkové organizaci se společností Divadlo loutek Ostrava, příspěvková 
organizace, se sídlem Pivovarská 3164/15, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 00533874 
a se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií příspěvkové organizaci se společností Firemní školka města Ostravy, příspěvková 
organizace, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava, IČO: 71294155 a se společností 
OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
IČO 25857568, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií příspěvkové organizaci se společností Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková 
organizace, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava a Přívoz, 
702 00 Ostrava, IČO: 00373222 a se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 25857568, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií příspěvkové organizaci se společností Komorní scéna Aréna, příspěvková 
organizace, se sídlem 28. října 289/2, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 
Ostrava, IČO  0845035 a se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 
702 00 Ostrava, IČO 25857568, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií příspěvkové organizaci se společností Základní škola a mateřská škola Ostrava –
Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace, se sídlem Výhledy 210, Hošťálkovice, 
725 28 Ostrava, IČO 70999422 a se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 25857568, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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6) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií příspěvkové organizaci se společností Základní škola a mateřská škola Ostrava –
Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, se sídlem Kosmonautů 2217/15, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, IČO 70944687 a se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 25857568, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií příspěvkové organizaci se společností Základní škola Ostrava, Nádražní 117, 
příspěvková organizace, se sídlem Nádražní 1217/117, Moravská Ostrava a Přívoz, 
702 00 Ostrava, IČO 70933979 a se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 25857568, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 67 
Zpráva o hospoda ření SMO za rok 2017 - záv ěrečný účet 
  
Usnesení číslo: 09362/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit 

a) „Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2017 - závěrečný účet” včetně 
tabulkových příloh 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody 
(příloha č. 12 předloženého materiálu) a příspěvkovými organizacemi 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

projednat 

a) ponechání nevyčerpaných účelových prostředků k využití v roce 2018 příspěvkovým 
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organizacím dle přílohy č. 21 

b) informaci o majetku města 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na § 6402, po. 2229, ORJ 120, ÚZ 6402, org. 34 o 25 tis. Kč 
                                                                  org. 35 o 44 tis. Kč 
                                                                  org. 38 o 146 tis. Kč 
                                                                  org. 43 o 6 tis. Kč 
                                                                  org. 81 o 40 tis. Kč 
                                                                  org. 4212 o 458 tis. Kč 
                                                                  org. 4214 o 120 tis. Kč 
                                                                  org. 4250 o 30 tis. Kč 
                                                                  org. 4245 o 353 tis. Kč 
                                                                  org. 4270 o 244 tis. Kč 
                                                                  org. 4241 o 5 tis. Kč 
                                                                  org. 4234 o 919 tis. Kč 
na § 4358, pol. 2229, ÚZ 13305, org. 4241, ORJ 170 o 319 tis. Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR        
na § 6402, pol. 2222, ORJ 120, ÚZ 98071 o 1 746 tis. Kč 
                                                   ÚZ 98008 o 18 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 6402, org. 503 o 92 tis. Kč 
                                                                   org. 507 o 25 tis. Kč 
                                                                   org. 508 o 31 tis. Kč 
                                                                   org. 511 o 5 tis. Kč 
                                                                   org. 512 o 13 tis. Kč 
                                                                   org. 513 o 9 tis. Kč 
                                                                   org. 515 o 12 tis. Kč 
                                                                   org. 517 o 59 tis. Kč 
                                                                   org. 518 o 1 tis. Kč 
                                                                   org. 520 o 7 tis. Kč 
                                                                   org. 521 o 43 tis. Kč 
                                                                   org. 522 o 21 tis. Kč 
                                                                   org. 524 o 2 tis. Kč     
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- převody mezi fondy 
na § 6330, pol. 4139, ORJ 120, ÚZ 6402 o 103 tis. Kč 
                                   ORJ 132, ÚZ 6402 o 915 tis. Kč  

- běžné výdaje 
§ 6330, pol. 5342, ORJ 120 o 915 tis. Kč 
                              ORJ 272 o 103 tis. Kč 
§ 6402, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 14004 o 1 tis. Kč 
                                              ÚZ 14032 o 1 tis. Kč 
                                              ÚZ 13011 o 825 tis. Kč 
                               ORJ 120 o 372 tis. Kč 
na § 6409, pol. 5909, ORJ 120, ÚZ 13305 o 319 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 6402, pol. 5331, ORJ 120, ÚZ 6402, org. 36 o 103 tis. Kč 
                                                                   org. 37 o 53 tis. Kč 
                                                                   org. 39 o 8 tis. Kč 
                                                                   org. 40 o 184 tis. Kč 
                                                                   org. 41 o 158 tis. Kč 
                                                                   org. 4240 o 95 tis. Kč 
                                                                   org. 4251 o 3 tis. Kč 
                                                                   org. 4215 o 116 tis. Kč 
                                                                   org. 4254 o 28 tis. Kč 
                                                                   org. 82 o 23 tis. Kč 
                                                                   org. 83 o 18 tis. Kč 
                                                                   org. 84 o 46 tis. Kč 
na § 6402, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 13010 o 12 tis. Kč 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 6402, org. 502 o 189 tis. Kč        
                                                                   org. 504 o 428 tis. Kč 
                                                                   org. 505 o 815 tis. Kč 
                                                                   org. 506 o 155 tis. Kč 
                                                                   org. 509 o 6 tis. Kč 
                                                                   org. 510 o 1 054 tis. Kč 
                                                                   org, 514 o 2 tis. Kč 
                                                                   org. 516 o 4 tis. Kč 
                                                                   org. 519 o 22 tis. Kč 
                                                                   org. 523 o 5 tis. Kč 

z v y š u j e  

- financování 
na pol. 8115 o 3 600 tis. Kč 
                     o 240 tis. Kč  

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 600 tis. Kč 
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s n i ž u j í  se 
- neinvestiční výdaje 
na § 4339, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 13010 o 12 tis. Kč 

Městské obvody celkem 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402 o 320 tis. Kč 
- zvýší financování na pol. 8115 o 320 tis. Kč 

Městské obvody celkem 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402 o 2 680 tis. Kč 
- sníží financování na pol. 8115 o 2 680 tis. Kč   

  
5) ukládá 
  

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. a náměstkovi primátora 
Ing. Břetislavu Rigerovi 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) až 4)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 2 
Úprava rozpo čtu - navýšení neinvesti čního p říspěvku 
Městské nemocnici Ostrava, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 09363/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Městská nemocnice Ostrava o 128 784 tis. Kč 

2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje účelová rezerva 
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na § 3599, pol. 5909, ORJ 170, org. 4241 o 128 784 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 
na ORJ 170, § 3515, pol. 5331, org. 4241 o 156 tis. Kč 
                     § 3519, pol. 5331, org. 4241 o 2 853 tis. Kč 
                     § 3522, pol. 5331, org. 4241 o 122 817 tis. Kč 
                     § 3534, pol. 5331, org. 4241 o 2 958 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 3 
Organiza ční zabezpečení hodnocení hospoda ření SMO a orgánu m ěsta, 
Městské policie Ostrava, činnosti a hospoda ření příspěvkových 
organizací z řízených SMO za I. pololetí 2018 
  
Usnesení číslo: 09364/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, Městské policie Ostrava, 
činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava 
za I. pololetí 2018 

  
2) ukládá 
  

a) vedoucím odborů MMO, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli územního odboru Ostrava 
HZS MSK předložit odboru financí a rozpočtu vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů 
za sledované období, ke kterým mají schválené dispoziční oprávnění 

Zodp.:   vedoucí odborů MMO, ředitel MPO, ředitel územního odboru  
            Ostrava HZS MSK 
Termín: 9.07. - 27.07.2018 

b) ředitelům příspěvkových organizací 
předat zpracované tabulkové přehledy včetně komentáře příslušnému odvětvovému odboru 
a odboru financí a rozpočtu MMO dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu 
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Zodp.:   ředitelé příspěvkových organizací 
Termín: 17.08.2018 

c) vedoucím odvětvových odborů 
zajistit vyhodnocení zpracovaných tabulkových přehledů (dle bodu 2b) a komentáře k hodnocení 
činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO pro „Zprávu o plnění rozpočtu
statutárního města Ostravy za I. pololetí 2018” 

Zodp.:   vedoucí odvětvových odborů 
Termín: 24.08.2018 

d) vedoucím odvětvových odborů 
zpracovat přehled o poskytnutí a čerpání dotací z rozpočtu SMO u obchodních společností 
a obecně prospěšných společností k 30.06.2018 a spolupracovat s odborem veřejných zakázek 
a kapitálových účastí při zpracování těchto údajů do „Zprávy o plnění rozpočtu statutárního 
města Ostrava za I. pololetí 2018” 

Zodp.:   vedoucí odvětvových odborů 
Termín: 9.07. - 27.07.2018 

  
3) ukládá 
  

a) vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí zajistit zkompletování výsledků 
hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí SMO a obecně prospěšných 
společností založených SMO pro jejich zapracování do „Zprávy o plnění rozpočtu statutárního 
města Ostravy za I. pololetí 2018” 

Termín: 24.08.2018 

b) vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
- rozeslat odvětvovým odborům podklady pro hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových 
organizací dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu 
Termín: 29.06.2018 

- zpracovat „Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava za I. pololetí 2018” a předložit 
radě města k projednání dne 02.10.2018 a zastupitelstvu města 17.10.2018 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 17.10.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 24.08.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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Strana 113/126 
  

RM_M 6 
Návrh na odpis 4 pohledávek statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09365/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o odpisu 4 pohledávek statutárního města Ostravy odboru OŽP v celkové částce 894.834,64 Kč 

  
 

RM_M 8 
Schválení ú četních záv ěrek p říspěvkových organizací z řízených SMO 
k rozvahovému dni 31.12.2017 za ú četní období 01.01.2017 - 31.12.2017 
  
Usnesení číslo: 09366/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

a) účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za účetní období od 01.01.2017 
do 31.12.2017 dle příloh č. 1 - 25 předloženého materiálu 

b) výsledky hospodaření příspěvkových organizací a příděl ze zlepšených výsledků hospodaření 
do rezervních fondů a fondů odměn, případně ke krytí ztráty minulých let (příloha č. 28 
předloženého materiálu)  

  
 

RM_M 66 
Schválení ú četní závěrky Magistrátu m ěsta Ostravy a ú četní jednotky 
statutární m ěsto Ostrava k rozvahovému dni 31. 12. 2017 za ú četní 
období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 
  
Usnesení číslo: 09367/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit účetní závěrku Magistrátu města Ostravy zpracovanou k rozvahovému dni 
31. 12. 2017 za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle přílohy č. 1-5 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. 
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b) schválit účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný 
Magistrátem města Ostravy za období roku 2017 do výsledku hospodaření předcházejících 
účetních období (účet 432) 

c) vzít na vědomí schválení účetních závěrek městských obvodů za účetní období od 1. 1. 2017 
do 31. 12. 2017 

d) schválit účetní závěrku účetní jednotky statutární město Ostrava zpracovanou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2017 za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle přílohy č. 6-10 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 74 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 09368/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků 

- ve výši 162 tis. Kč městskému obvodu Plesná na zpracování projektové 
  dokumentace na akci Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě-Plesné 
- ve výši 1 736 tis. Kč městskému obvodu Třebovice na zpracování projektové 
  dokumentace na akci Výstavba sportovní haly Ostrava-Třebovice 
- ve výši 2 249 tis. Kč městskému obvodu Stará Bělá na akci Dostavba 
  kanalizace v ul. Chrobákova - dešťová kanalizace 
- ve výši 13 tis. Kč městskému obvodu Krásné Pole na spolufinancování výkupu nemovitosti 
v   souvislosti se stavbou Sportovní hala v Krásném Poli 
- ve výši 3 248 tis. Kč městskému obvodu Vítkovice na akci Oprava části místní komunikace 
  ul. Kořenského  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 35019, ORJ 120 o 458 tis. Kč (A.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 253 tis. Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5169 o 4 950 tis. Kč 
                                            pol. 5171 o 1 412 tis. Kč 
na § 2212, pol. 5169, ORJ 100, ÚZ 1937 o 17 300 tis. Kč (C.2.) 
na § 6171, pol. 5179, ORJ 133 o 150 tis. Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 230, § 3412, pol. 5171, org. 8219 o 2 265 tis. Kč  
                               § 3639, pol. 5169 org. 8220 o 1 600 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 5169, org. 3244 o 110 tis. Kč 
                                            pol. 5171, org. 3244 o 3 500 tis. Kč  
na § 3311, pol. 5169, ORJ 160, ÚZ 7101 o 30 tis. Kč (C.6.) 
(C.7.) na ORJ 190, § 2329, pol. 5169, ÚZ 1030 o 100 tis. Kč 
                               § 3741, pol. 5169 o 25 tis. Kč 
                               § 1014, pol. 5164, org. 4271 o 3 tis. Kč  
na § 3315, pol. 5166, ORJ 300, org. 8156 o 41 tis. Kč (C.10.) 
(B.1.) na ORJ 272, § 5311, pol. 5499, org. 8934 o 500 tis. Kč  
na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 11 tis. Kč (C.12.) 
na § 3326, pol. 5169, ORJ 200 o 1 tis. Kč (C.16.) 

- kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3248 o 149 tis. Kč 
(C.4.) na ORJ 230, na § 3639, pol. 6122, org. 8208 o 1 600 tis. Kč 
                               na § 2310, pol. 6121, org. 7201 o 4 000 tis. Kč 
                               na § 3639, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 8172 o 8 000 tis. Kč 
                               na § 3699, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 8216 o 3 000 tis. Kč 
na § 5511, pol. 6121, ORJ 121 o 58 tis. Kč (C.9.) 

  

- neinvestiční transfery 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, ORJ 170, org. 4241 o 458 tis. Kč (A.1.) 
na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 253 tis. Kč (A.2.) 

- převody z vlastních fondů 
na § 6330, pol. 4134, ORJ 120 o 500 tis. Kč (B.1.) 

- převody vlastním fondům 
na § 6330, pol. 5342, ORJ 272 o 500 tis. Kč (B.1.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 624 o 162 tis. Kč (C.5.) 
                                                   org. 623 o 1 736 tis. Kč (C.13.) 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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                                                   org. 608 o 2 249 tis. Kč (C.14.) 
                                                   org. 618 o 13 tis. Kč (C.15.) 
                                  ÚZ 93, org. 507 o 3 248 tis. Kč (C.10.) 

z v y š u j e 

- financování 
na pol. 8115, ORJ 120 o 500 tis. Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 
- běžné výdaje 
na § 6171, pol. 5162, ORJ 133 o 150 tis. Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169 o 1 600 tis. Kč 
(C.7.) na ORJ 190, § 1014, pol. 5169, ÚZ 1030 o 100 tis. Kč 
                               § 3741, pol. 5139 o 25 tis. Kč 
                               § 1014, pol. 5194, org. 4271 o 3 tis. Kč 
na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 58 tis. Kč (C.9.) 
na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 41 tis. Kč (C.10.) 
na § 6171, pol. 5021, ORJ 300 o 11 tis. Kč (C.12.) 
na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 1 tis. kč (C.16.) 

- kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 2 862 tis. Kč (C.1.) 
                                                                   o 17 300 tis. Kč (C.2.) 
(C.4.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3153 o 149 tis. Kč  
                                § 3412, pol. 6121, org. 8219 o 2 265 tis. Kč 
                                § 3639, pol. 6121, org. 8208 o 1 600 tis. Kč  
                                § 2321, pol. 6121, org. 7091 o 4 000 tis. Kč 
                               § 3741, pol. 6121, org. 8218 o 3 610 tis. Kč 
                               § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 11 000 tis. Kč 
                               § 3412, pol. 6121, org. 8219 o 162 tis. Kč (C.5.) 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 1 736 tis. Kč (C.13) 
(C.14.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909 o 607 tis. Kč  
                                              pol. 6909, org. 8064 o 1 642 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 13 tis. Kč (C.15.) 
(C.11.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909 o 1 399 tis. Kč 
                                 § 3741, pol. 6121, org. 8218 o 1 849 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101 o 30 tis. Kč (C.6.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 90, org. 522 o 3 500 tis. Kč (C.1.) 

  

Městský obvod Svinov (C.1.) 
- sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 90, org. 522 o 3 500 tis. Kč 
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- sníží běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 90 o 3 500 tis. Kč 

Městský obvod Plesná (C.5.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 624 o 162 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě-Plesné 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 2400006000000 o 162 tis. Kč 

Městský obvod Třebovice (C.13.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 623 o 1 736 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Sportovní hala Ostrava-Třebovice 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 2300002000000 o 1 736 tis. Kč   

Městský obvod Stará Bělá (C.14.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 608 o 2 249 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci dostavba kanalizace v ul. Chrobákova - dešťová kanalizace 
na § 2xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0800018000000 o 2 249 tis. Kč 

Městský obvod Krásné Pole (C.15.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 618 o 13 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Sportovní hala v Krásném Poli 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1800009000000 o 13 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.11.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507 o 3 248 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na akci Oprava části místní komunikace ul. Kořenského 
na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 3 248 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválená rozpočtová opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 84 
Stav pohledávek statutárního m ěsta Ostravy k 31. 12. 2017 
  
Usnesení číslo: 09369/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

projednat informativní zprávu o stavu pohledávek statutárního města Ostravy k 31. 12. 2017 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora, doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., 
předložit informativní zprávu zastupitelstvu města dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 06.06.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb, po ř. č. 92/2018 
  
Usnesení číslo: 09370/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Dokumentaci zadávacího řízení k veřejné zakázce na poskytování pojistných služeb, 
poř. č. 92/2018, zpracované osobou zastupující centrálního zadavatele, společností SATUM 
CZECH s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, 
IČO: 25373951, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

zahájit užší řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na poskytování pojistných služeb, v rozsahu 
dle předloženého materiálu 
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3) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení: 
členové: 
1. Ing. Lukáš Jančálek - odbor financí a rozpočtu 
2. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
3. Ing. Věra Hrubá – odbor financí a rozpočtu 

náhradníci: 
1. Mgr. Jiří Velecký – odbor financí a rozpočtu 
2. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
3. Ing. Marie Lekešová - odbor financí a rozpočtu 

  
4) jmenuje 
  

komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
členové: 
1. doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - náměstkyně primátora 
2. Mgr. Radim Babinec – náměstek primátora 
3. Ing. Lukáš Jančálek - odbor financí a rozpočtu 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Ing. Věra Hrubá – odbor financí a rozpočtu 

náhradníci: 
1. Ing. Břetislav Riger – náměstek primátora 
2. Ing. Ivo Furmančík - předseda finančního výboru ZM 
3. Mgr. Jiří Velecký – odbor financí a rozpočtu 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Ing. Marie Lekešová - odbor financí a rozpočtu 

  
5) schvaluje 
  

účast zástupce společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. jako pozorovatele (bez práva hlasu) 
na jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na poskytování pojistných služeb  

  
6) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
informovat společnost SATUM CZECH s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, 
Moravská Ostrava, IČO: 25373951, o rozhodnutí rady města k zabezpečení veškerých 
potřebných úkonů veřejné zakázky na poskytování pojistných služeb  

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 08.06.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 68 
Rozdělení prost ředků z výnosu dan ě z hazardních her 
  
Usnesení číslo: 09371/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozdělení prostředků z výnosu daně z hazardních her městským obvodům dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e  účelová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355 o 39 304 tis. Kč 

z v y š u j í  převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1355 celkem o 39 304 tis. Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 39 304 tis. Kč 

- sníží/zvýší výdaje/příjmy na § xxxx, pol. xxxx celkem o 39 304 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: 20.06.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 69 
Zpráva o hospoda ření statutárního m ěsta Ostrava za první čtvrtletí 
roku 2018 
  
Usnesení číslo: 09372/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

projednat zprávu o hospodaření města za 1. čtvrtletí roku 2018 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k projednání bod 1) tohoto usnesení   

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.06.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 88 
Právní zastoupení Magistrátu m ěsta Ostravy v řízení u Nejvyššího 
správního soudu v Brn ě ve věci kasa ční stížnosti p. J. Š. advokátní 
kancelá ří MT Legal s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09373/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o vystavení objednávky pro zajištění právního zastoupení Magistrátu města Ostravy v řízení 

u Nejvyššího správního soudu v Brně ve věci kasační stížnosti, kterou se žalobce, 
p. xxxxxxxxxxxxxx, domáhá zrušení rozsudku (rozsudek Krajského soudu ze dne 23. 04. 2018 
č. j. 22 A 125/2017 - 65)  advokátní kanceláří MT Legal s.r.o. se sídlem Jakubská 121/1, Brno 2, 
IČO 28305043 za odměnu ve výši specifikované v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
2) svěřuje 
  Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru dopravy 

rozhodl o uzavření dohody o plné moci s advokátní kanceláří MT Legal s.r.o. se sídlem 
Jakubská 121/1, Brno 2, IČO 28305043, za účelem realizace bodu 1) tohoto usnesení  
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3) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy, magistrátu města Ostravy, zabezpečení všech úkonů spojených 
s realizací bodu 1) a 2) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 08.06.2018
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí bezúro čných zápůjček zaměstnanc ům dle Statutu 
sociálního fondu zam ěstnanc ů statutárního m ěsta Ostravy za řazených 
do magistrátu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09374/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročných zápůjčkách dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců 
statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy a do organizačních složek 
zřízených městem, a to se zaměstnanci uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu včetně 
vymezených účelů a výše zápůjček 

2) ukládá 
  primátorovi předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu 

města na jeho jednání dne 20. 6. 2018 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 20.06.2018
 vedoucí odboru platového a personálního 
  

 
RM_M 40 
Návrh na naložení s p řebyte čným majetkem v užívání Magistrátu m ěsta 
Ostravy 

Usnesení číslo: 09375/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
84 

Rada města 
  
1) rozhodla 
  o vyřazení přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Magistrátu  města

Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidaci 
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2) jmenuje 
  likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol 

dle „Směrnice 2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda: 
Ing. René Bartoš - vedoucí oddělení údržby odboru hospodářské správy                     

členové: 
Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 
Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 
Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  
 

RM_M 5 
Sleva z poplatku za pronájem vodohospodá řské infrastruktury 
v průmyslové zón ě Mošnov za rok 2017 pro Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. 

Usnesení číslo: 09376/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o slevě z poplatku za pronájem vodohospodářské infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov 
v roce 2018 pro společnost  Severomoravské  vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, a to ve výši dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
  
RM_M 85 
Návrh zm ěnit usnesení rady m ěsta č. 09252/RM1418/128 
ze dne 22. 5. 2018 
  
Usnesení číslo: 09377/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 09252/RM1418/128 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

nahradit původní přílohu č. 1 a původní přílohu č. 2 k usnesení č. 09252/RM1418/128 
ze dne 22. 5. 2018, kterým rada města rozhodla uzavřít „Smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny” pro období 6/2018-12/2018 oprávněnému odběrateli, se společností Amper 
Market, a.s., IČO 241 28 376, sídlo Antala Staška 1076/33a, Praha 4, PSČ 140 00, a to novými 
přílohami, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 předloženého materiálu  
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce zdroje tepla v objektu M PO –
Hlubinská 6”, po ř. č. 83/2018 
  
Usnesení číslo: 09378/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Úprava zařízení stávající kotelny v objektu Hlubinská 6” v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

IGB Holding, a.s. 
se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava 
IČO: 60792434 

za cenu nejvýše přípustnou 1.457.953,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 13 
Návrh na uzav ření dodatku ke smlouv ě na realizaci stavby „ Oprava 
terasy pevnostní budovy Slezskoostravského hradu” 
  
Usnesení číslo: 09379/RM1418/129 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2651/2017/HS/VZKÚ ze dne 5. 9. 2017 
mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 
a společností INTOZA s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava - Hulváky, IČO 25873261 
na realizaci stavby „Oprava terasy pevnostní budovy Slezskoostravského hradu” v k. ú. Slezská 
Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava bodu 2) a 3) usnesení č. 08778/RM1418/122 
ze dne 27. 3. 2018 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 08778/RM1418/122 
  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  

Rada města doporučila zastupitelstvu města 

v bodě 2) usnesení 
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc. č. 3624/24 a parc. č. 4422/10 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Poruba, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci 
do svého vlastnictví 

v bodě 3) usnesení  
označit pozemky parc. č. 3624/24 a parc. č. 4422/10 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, uvedené 
v bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 9 
odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, 
za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do svého vlastnictví 

  
2) Správné znění: 
  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

v bodě 2) usnesení 
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc. č. 3624/24 a parc. č. 4422/10 v k.ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Poruba, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci 
do svého vlastnictví 

v bodě 3) usnesení  
označit pozemky parc. č. 3624/24 a parc. č. 4422/10 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, uvedené 
v bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 9 
odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, 
za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do svého vlastnictví 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava bodu 2) usnesení č. 08978/RM1418/125 
ze dne 24. 4. 2018 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  

Rada města doporučila zastupitelstvu města 

v bodě 2) návrhu usnesení 
vyhradit si rozhodnutí prodat část pozemku parc. č. 143/74 - ost. plocha, manipulační plocha 
o výměře 6 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle geometrického plánu č. 2949-12/2017 
vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc. č. 1335/67 - ost. plocha, 
jiná plocha v souladu s čl. 7 odst. (3) bod b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, v úplném znění  

  
2) Správné znění: 
  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

v bodě 2) návrhu usnesení 
vyhradit si rozhodnutí prodat část pozemku parc. č. 143/74 - ost. plocha, manipulační plocha 
o výměře 6 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle geometrického plánu č. 2949-12/2017 
vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc. č. 143/76 - ost. plocha, 
jiná plocha v souladu s čl. 7 odst. (3) bod b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, v úplném znění  

 


