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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 21.08.2018  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

09791/RM1418/133 RM_M 0 Schválení programu 133. schůze rady města 
konané dne 21.08.2018 

35 

09792/RM1418/133 RM_M 2 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
červen 2018 

25 

09793/RM1418/133 RM_M 7 Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního 
města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 

25 

09794/RM1418/133 RM_M 47 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 
Programu na podporu poskytování sociálních 
služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 – 
MPSV státního rozpočtu pro poskytovatele 
sociálních služeb 

50 

09795/RM1418/133 RM_M 92 Souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o podmínkách poskytnutí nadační podpory 
na před-realizační přípravu projektu Zámecký park 

50 

09796/RM1418/133 RM_M 90 Zpráva o průběhu likvidace státního podniku 
Čistírny a prádelny, státní podnik „v likvidaci” 
k 31. 7. 2018 

44 

09797/RM1418/133 RM_M 13 Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na financování 
uznatelných nákladů spojených s pořízením 1 ks 
dopravního automobilu pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy 

01 

09798/RM1418/133 RM_M 22 Zpráva o přípravách oslav 100. Výročí vzniku 
samostatného československého státu a návrh na 
uzavření objednávky se společností MediaPark, 
s.r.o., Koperníkova 6, 120 00 Praha 2, 
IČO 27376371, ve výši 250.000 Kč bez DPH 
na zajištění části programu oslav 

01 

09799/RM1418/133 RM_M 28 Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, 
do SRN (Drážďany) ve dnech 10.-12.08.2018 

01 

09800/RM1418/133 RM_M 89 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 
20 000,- Kč paní JUDr. M. V., dceři autorky „Perla 
Ostravy - Módní dům Ostravica-Textília” 

01 

09801/RM1418/133 RM_M 98 Návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši 9.400 
Kč panu P. P., a 10.100 Kč panu L. S., patronům 6. 
ročníku charitativního závodu METROSTAV 
HANDY CYKLO MARATON 2018 

01 

09802/RM1418/133 RM_VZ 21 Veřejná zakázka „Ostravský koník”, 
poř. č. 194/2018 

01 

09803/RM1418/133 RM_VZ 24 Veřejná zakázka „Průzkum veřejného mínění: 
Tramvajová trať Poruba - Pustkovec”, 
poř. č. 198/2018 

01 
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09804/RM1418/133 RM_M 12 Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí 
2018 

28 

09805/RM1418/133 RM_M 23 Rozhodnutí o nepodání žaloby 28 
09806/RM1418/133 RM_M 91 Předžalobní výzva ve věci vyklizení nemovité věci 

- budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. 
č. st. 3533, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, město 
Ostrava 

28 

09807/RM1418/133 RM_M 97 Návrh změny zakladatelské listiny společnosti 
Ostravský informační servis, s.r.o. 

28 

09808/RM1418/133 RM_M 45 Odsouhlasení spolufinancování projektu 
„Ostrava-Pustkovec - Výstavba hasičské 
zbrojnice” z rozpočtu statutárního města Ostravy 

38 

09809/RM1418/133 RM_VZ 26 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 
ekologického auditu 

38 

09810/RM1418/133 RM_M 48 Souhlas zřizovatele s nabytím nemovitostí a darů 
pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvkovou 
organizaci 

38 

09811/RM1418/133 RM_M 6 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Domova 
pro seniory Iris, IČO 70631824 

40 

09812/RM1418/133 RM_M 20 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
svěřeného k hospodaření právnické osobě Domov 
Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 

40 

09813/RM1418/133 RM_M 88 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

09814/RM1418/133 RM_M 4 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala 
Mariánka, náměstka primátora, do Francie 
(Štrasburk) ve dnech 02.–04.07.2018 

30 

09815/RM1418/133 RM_M 29 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
na zajištění a realizaci socializačně-vzdělávacích 
pobytových akcí a vzdělávacích seminářů/besed 
(ev. č. 3462/2017/SVZ/VZKÚ) 

86 

09816/RM1418/133 RM_M 87 Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu 
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
v 1. pololetí 2018 

86 

09817/RM1418/133 RM_M 99 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 
neinvestičních příspěvků příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče 

86 

09818/RM1418/133 RM_M 82 Žádost spolku LODĚNICE POD HRADEM, z. s., 
o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

60 

09819/RM1418/133 RM_M 69 Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí účelové 
dotace na realizaci 9. ročníku projektu Vánoční 
kluziště!!! 

45 
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09820/RM1418/133 RM_M 49 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolkům 
Česká asociace stolního tenisu, DIDEDAnce - 
taneční studio z.s. a Sportovní basketbalová škola 
Ostrava z.s. 

91 

09821/RM1418/133 RM_M 101 Schválení uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě 
na zajištění cateringových služeb pro vzdělávací 
aktivity realizované v rámci klíčové aktivity 5 
projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 
ve městě Ostrava” 

91 

09822/RM1418/133 RM_M 3 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Vítkovice a v k. 
ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit 
nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou městskému 
obvodu Ostrava-Jih 

08 

09823/RM1418/133 RM_M 9 Předžalobní výzva o uznání vydržení vlastnického 
práva k nemovitým věcem v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava 

08 

09824/RM1418/133 RM_M 10 Návrh na záměr města neprodat části nemovitých 
věcí v k. ú. Poruba-sever a v k. ú. Martinov 
ve Slezsku, obec Ostrava 

08 

09825/RM1418/133 RM_M 11 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Nová Bělá a v k. ú. Svinov, vše obec Ostrava 

08 

09826/RM1418/133 RM_M 14 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Hrabová a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava 

08 

09827/RM1418/133 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby 
„Rekonstrukce ul. Žofínská” a návrh na souhlas 
se stavbou „Rozšíření chodníku k podchodu 
na p. p. č. 732/69, k. ú. Zábřeh nad Odrou” 

08 

09828/RM1418/133 RM_M 16 Návrh neprodat pozemky (lokalita ul. Sokolská 
třída), návrh na záměr města prodat a neprodat 
pozemky (ul. Na Karolíně) 

08 

09829/RM1418/133 RM_M 17 Stanovisko k vybudování dostupného sociálního 
bydlení v MOb Moravská Ostrava a Přívoz 
na ul. Božkova 44/70, Ostrava - Přívoz 

08 

09830/RM1418/133 RM_M 18 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 

08 

09831/RM1418/133 RM_M 19 Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní 
smlouvy na nemovitosti v k. ú. Koblov, obec 
Ostrava pro městský obvod Slezská Ostrava. 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku 
č. 2 k nájemní smlouvě na nemovitosti v k. ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava pro městský obvod 
Ostrava - Jih. 

08 

09832/RM1418/133 RM_M 25 Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému 
obvodu Slezská Ostrava a návrh na schválení 
Dodatku č. 14 ke zřizovací listině právnické osoby 
Čtyřlístek, příspěvková organizace 

08 
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09833/RM1418/133 RM_M 30 Návrh na vyřazení movité věci z výpůjčky HSZ 
MSK a návrh na uzavření Dodatku č. 30 
ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem 
Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje 

08 

09834/RM1418/133 RM_M 31 Návrh koupit pozemek p. p. č. 234/2 v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava 

08 

09835/RM1418/133 RM_M 35 Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením 
stavby v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro 
společnost OSTRAVA AIRPORT 
MULTIMODAL PARK s.r.o. 

08 

09836/RM1418/133 RM_M 36 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s TMAS 
CZ s.r.o. 

08 

09837/RM1418/133 RM_M 37 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN 0,4 kV 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 

09838/RM1418/133 RM_M 38 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do částí pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost 
Veolia Energie ČR, a.s 

08 

09839/RM1418/133 RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 

08 

09840/RM1418/133 RM_M 40 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro společnost ASN HAKR 
Brno s.r.o. 

08 

09841/RM1418/133 RM_M 41 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

09842/RM1418/133 RM_M 42 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní 
podnik 

08 

09843/RM1418/133 RM_M 43 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

09844/RM1418/133 RM_M 44 Návrh na předání vodohospodářského majetku 
statutárního města Ostravy do nájmu společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a záměr 
pronájmu staveb a pozemku 

08 
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09845/RM1418/133 RM_M 52 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s provedením 
stavby v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. 
Sedlnice, obec Sedlnice a návrh na souhlas s 
trvalým vynětím pozemků ze zemědělského 
půdního fondu, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro 
Moravskoslezský kraj 

08 

09846/RM1418/133 RM_M 53 Souhlas s dočasným odnětím části pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, návrh 
nepronajmout část pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

09847/RM1418/133 RM_M 55 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebnosti, souhlas s umístěním 
kanalizační přípojky, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 

08 

09848/RM1418/133 RM_M 56 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti s oprávněnými PODA a.s. a 
OVANET a.s. 

08 

09849/RM1418/133 RM_M 57 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
pro společnost New Karolina Residential 
Development II s.r.o. 

08 

09850/RM1418/133 RM_M 58 Návrh na souhlas s umístěním části parkoviště 
na pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, návrh na uzavření Dodatku 
č. 1 k nájemní smlouvě 

08 

09851/RM1418/133 RM_M 59 Návrh na záměr města nesměnit a směnit nemovité 
věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

09852/RM1418/133 RM_M 60 Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých 
věcí svěřených městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 

08 

09853/RM1418/133 RM_M 67 Souhlas s podnájmem jednotky č. 3030/24 v domě 
na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les 

08 

09854/RM1418/133 RM_M 68 Návrh na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 
ev. č. 2717/2009/MJ ze dne 6. 11. 2009. Návrh na 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí 
budovy č. p. 1045, která je součástí pozemku parc. 
č. 718, k. ú. Poruba. 

08 

09855/RM1418/133 RM_M 77 Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene 
pro Povodí Odry, s. p. 

08 

09856/RM1418/133 RM_M 79 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

09857/RM1418/133 RM_M 80 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností 
ve více k. ú. města Ostravy s Dopravním podnikem 
Ostrava a.s. 

08 
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09858/RM1418/133 RM_M 81 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava 

08 

09859/RM1418/133 RM_M 83 Návrh dohody o splátkách k dluhu ve výši 67.060,- 
Kč z titulu užívání bytu č. 61 na ul. Čujkovova 
1719/31, Ostrava-Zábřeh 

08 

09860/RM1418/133 RM_M 93 Návrh koupit pozemek v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava, návrh na jeho svěření městskému obvodu 
Ostrava-Jih, návrh prodat pozemek v k. ú. Petřvald 
u Nového Jičína, obec Petřvald 

08 

09861/RM1418/133 RM_M 100 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a dohody o 
skončení výpůjčky 

08 

09862/RM1418/133 RM_M 102 Návrh koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava a uzavřít kupní smlouvu 

08 

09863/RM1418/133 RM_M 103 Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům v 
k. ú. Výškovice u Ostravy a Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

08 

09864/RM1418/133 RM_VZ 22 Veřejná zakázka „Výměna střešních oken 
na ul. Horní 100/3032”, poř. č. 172/2018 

08 

09865/RM1418/133 RM_M 1 Návrh na změnu koncepce odkanalizování 
městského obvodu Michálkovice 

05 

09866/RM1418/133 RM_M 24 Vystavení objednávky na výkon činnosti 
koordinátora BOZP včetně zpracování plánu 
BOZP v rámci stavby „Kanalizace Hrušov - osady” 

05 

09867/RM1418/133 RM_M 27 Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce 
„Rekonstrukce a prodloužení sběrače B 
do Radvanic, náhradní výsadba” 

05 

09868/RM1418/133 RM_M 32 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na 
realizaci stavby „Rekonstrukce ČSOV Pašerových, 
kanalizace v ul. Grmelova” 

05 

09869/RM1418/133 RM_M 33 Návrh na uzavření Dohody o ukončení smluvního 
vztahu s fy ATELIER 38 s.r.o. na zpracování 
projektové dokumentace stavby „Kanalizace 
Bártovice - Stoka B, B1 a B1.1” 

05 

09870/RM1418/133 RM_M 61 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti 
se stavbou uvedenou v rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

05 

09871/RM1418/133 RM_M 62 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce vodovodu 
Proskovice, ul. Světlovská” 

05 

09872/RM1418/133 RM_M 63 Návrh na uzavření „Kupní smlouvy” v souvislosti 
se stavbou „Cyklostezka ul. Želivského, 
Na Rovince” 

05 

09873/RM1418/133 RM_M 64 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní 
výsadby pro stavbu „Cyklostezka ul. Želivského, 
Na Rovince” 

05 
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09874/RM1418/133 RM_M 65 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní 
výsadby pro stavbu „Cyklostezka Nová Ves - 
vodárna- 1. etapa” 

05 

09875/RM1418/133 RM_M 66 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní 
výsadby pro stavbu „Cyklistické propojení 
17. listopadu, VTP” 

05 

09876/RM1418/133 RM_M 70 Vystavení objednávky na úpravy hrany 
tramvajových zastávek Stodolní na ul. Nádražní 
dle cenové nabídky 

05 

09877/RM1418/133 RM_M 71 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6. 3. 2018 ke stavbě 
„Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová” 

05 

09878/RM1418/133 RM_M 73 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 
zakázky „Revitalizace areálu bývalých kasáren 
Hranečník - SO 05 - interiér” 

05 

09879/RM1418/133 RM_M 74 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
na realizaci stavby „Oprava lesní cesty Březiny, 
k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí” 

05 

09880/RM1418/133 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na zpracování projektové dokumentace 

05 

09881/RM1418/133 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Kanalizační přípojka objektu 
Ostravské městské lesy v Ostravě - Proskovicích”, 
poř. č. 138/2018 

05 

09882/RM1418/133 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce ÚČOV - 
rekonstrukce výměníku kalu VN (DPS+AD)”, 
poř. č. 151/2018 

05 

09883/RM1418/133 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvoden 
dosazovacích nádrží na ÚČOV Ostrava 
(DPS+AD)”, poř. č. 140/2018 

05 

09884/RM1418/133 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kompresorů 
pro míchání vyhnívacích nádrží 
na ÚČOV(DPS+AD)”, poř. č. 150/2018 

05 

09885/RM1418/133 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace Radvanice a Bartovice včetně 
komunikace - BOZP”, poř. č. 139/2018 

05 

09886/RM1418/133 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Monitoring skalní stěny - 
Slezská Ostrava”, poř. č. 158/2018 

05 

09887/RM1418/133 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Berma řeky Ostravice - 
komunikace a opevnění”, poř.č. 95/2018 

05 

09888/RM1418/133 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Sportovní hala - Sokolovna 
Svinov”, poř. č. 236/2017 

05 

09889/RM1418/133 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Kanalizace Nová Ves 
ul. Rolnická a rekonstrukce vodovodu ul. U Boříka 
(PD+AD)”, poř. č. 68/2018 

05 

09890/RM1418/133 RM_VZ 12 Veřejná zakázka „Městská nemocnice Ostrava - 
rekonstrukce rozvodů VN”, poř. č. 189/2018 

05 



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 9/118 
 

09891/RM1418/133 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Nábřeží Ostravice - mostní pilíř 
bývalé Střelniční lávky”, poř. č. 166/2018 

05 

09892/RM1418/133 RM_VZ 15 Zpřístupnění školských organizací - výkon TDS + 
BOZP 

05 

09893/RM1418/133 RM_VZ 16 Veřejná zakázka „Revitalizace parku u Biskupství 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 187/2018 

05 

09894/RM1418/133 RM_VZ 17 Veřejná zakázka „Nová radnice - klimatizace”, poř. 
č. 075/2018 

05 

09895/RM1418/133 RM_VZ 18 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy o dílo na zpracování studií 
rekonstrukcí veřejného osvětlení 

05 

09896/RM1418/133 RM_VZ 19 Veřejná zakázka „Dětské centrum Domeček - 
stavebně technický průzkum”, poř. č. 161/2018 

05 

09897/RM1418/133 RM_VZ 20 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby „Oprava 
litinového vodovodu DN 80 a DN 100 na ulici K 
Hájku” v Ostravě - Plesné 

05 

09898/RM1418/133 RM_VZ 25 Veřejná zakázka „Dostavba kanalizace 
v ul. Na Svém (PD+AD+IČ)”, poř. č. 178/2018 

05 

09899/RM1418/133 RM_VZ 27 Veřejná zakázka „Divadlo loutek - fasáda, okna, 
dřevěné prvky”, poř. č. 089/2018 

05 

09900/RM1418/133 RM_VZ 28 Veřejná zakázka „LDN Radvanice - zateplení 
obvodového pláště a výměna oken a dveří - 
TDS+BOZP”, poř. č. 122/2018 

05 

09901/RM1418/133 RM_VZ 29 Veřejná zakázka „Rekonstrukce dešťové 
kanalizace ul. U Kříže - PD+AD+IČ”, 
poř. č. 153/2018 

05 

09902/RM1418/133 RM_VZ 30 Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu 
ul. Novinářská - PD+AD+IČ”, poř. č. 141/2018 

05 

09903/RM1418/133 RM_VZ 31 Smlouva o dílo a smlouva příkazní na výkon 
činnosti koordinátora BOZP a odborný dozor 
při činnostech prováděných hornickým způsobem 
pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace v ulici 
Výstavní“ 

05 

09904/RM1418/133 RM_VZ 32 Veřejná zakázka „Demolice objektu Sokolská“ 
poř. č. 128/2018 

05 

09905/RM1418/133 RM_M 51 Oznámení o projednání Návrhu zprávy 
o uplatňování Územního plánu Řepiště 

89 

09906/RM1418/133 RM_M 86 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

09907/RM1418/133 RM_M 104 Předchozí souhlas rady města k výpůjčce 
nebo pronájmu částí nemovitostí svěřených 
městskému obvodu Slezská Ostrava 

89 

09908/RM1418/133 RM_VZ 33 Soutěž o návrh „KONCERTNÍ HALA MĚSTA 
OSTRAVY”, poř. č. 212/2018 

89 

09909/RM1418/133 RM_M 8 Závěrečné vyhodnocení účinnosti injektáže stromů 
proti klíněnce jírovcové 

80 
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09910/RM1418/133 RM_M 21 Vyjádření pro Lesy České republiky, s. p., 
k návrhu na standardizaci geografického 
názvosloví vodních nádrží 

80 

09911/RM1418/133 RM_M 26 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2621/2017/OŽP/VZKÚ na realizaci projektu 
„Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu 
TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě 
a analýza rizik” 

80 

09912/RM1418/133 RM_M 50 Přijetí darů do Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší 

89 

09913/RM1418/133 RM_M 105 Žádost o prodloužení termínu realizace projektu 
„Revitalizace aleje na ul. Zborovská” a přesunutí 
finančních prostředků na rok 2019 

80 

09914/RM1418/133 RM_M 46 Prováděcí smlouva na pořízení a technickou 
podporu produktu VMware se spol. MERIT 
GROUP a. s. 

83 

09915/RM1418/133 RM_M 84 Návrh dodatku č. 32 ke Smlouvě na poskytování 
služeb elektronických komunikací se společností 
OVANET a.s. 

83 

09916/RM1418/133 RM_M 85 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb 
outsourcingu informačních technologií 
pro Středisko volného času, Ostrava - Moravská 
Ostrava, p. o. společností Ovanet a.s. 

83 

09917/RM1418/133 RM_VZ 23 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 
technické podpory k produktům společnosti 
NetApp se společností CDC Data s.r.o. 

83 

09918/RM1418/133 RM_M 96 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety 
Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do 
Rakouska (Vídeň) a do Lucemburska (Lucemburk) 
ve dnech 22.-24.7.2018 

29 

09919/RM1418/133 RM_M 72 Návrh na uzavření Dodatku ke Smlouvě 
o vkladovém účtu č. 3900001125 uzavřené 
dne 31.08.2012 s J&T bankou, a.s 

07 

09920/RM1418/133 RM_M 95 Úprava rozpočtu 07 
09921/RM1418/133 RM_M 78 Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního 

příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území 
Moravskoslezského kraje městskou hromadnou 
dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 

09 

09922/RM1418/133 RM_M 34 Návrh na zrušení usnesení č. 09786/RMm1418/29 
ze dne 30.07.2018 a návrh výpovědi smlouvy 
o vzájemné součinnosti při pronájmu bytů 
zaměstnancům statutárního města Ostravy 

36 

09923/RM1418/133 RM_M 5 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
uměleckých děl na období od 3. září 2018 
do 21. listopadu 2018 

84 

09924/RM1418/133 RM_M 75 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousedních nemovitostí 

84 
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09925/RM1418/133 RM_M 76 Návrh na vystavení objednávky a objednání prací v 
režimu „in – house“ na provedení opravy 
poškozené dlažby na pozemku parc. č. 4246/13 
a parc. č. 4246/27 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, na ulici Jantarová a K Šalamounu 
v lokalitě NC Nová Karolina v Ostravě, společnosti 
Ostravské komunikace a.s., a to za cenu nejvýše 
přípustnou ve výši                 214 779,-- Kč 
bez DPH 

84 

09926/RM1418/133 RM_M 94 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

09927/RM1418/133 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v 
souvislosti se změnou ovládání hydrantové sítě 
objektu Patrových garáží Ostrava-Dubina 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 54 Souhlas s umístěním dopravního značení 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

 RM_VZ 14 Veřejná zakázka „Upgrade kamerového systému 
Nové radnice“ poř. č. 177/2018 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 133. sch ůze rady m ěsta konané dne 21.08.2018 
  
Usnesení číslo: 09791/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 133. schůze rady města konané dne 21.08.2018 

  
 

RM_M 2 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc červen 2018 
  
Usnesení číslo: 09792/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc červen 2018 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 7 
Návrh na prodej p řebyte čného majetku statutárního m ěsta Ostravy 
v užívání M ěstské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09793/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení a prodeji přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie 
Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 47 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu  na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financov aný z kapitoly 313 –
MPSV státního rozpo čtu pro poskytovatele sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 09794/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o dotaci v rámci Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  
2) žádá 
  

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
o zajištění veškerých úkonů 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 2019 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 15.11.2018
 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  

 
RM_M 92 
Souhlas s uzav řením Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o podmínkách poskytnutí 
nadační podpory na p řed-realiza ční přípravu projektu Zámecký park 
  
Usnesení číslo: 09795/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 08165/RM1418/114 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí nadační podpory na 
před-realizační přípravu projektu, který by měl být uzavřen mezi příjemcem statutárním městem 
Ostrava – městským obvodem Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, 
IČO: 00845451, a poskytovatelem Nadací Proměny Karla Komárka, Vinohradská 1511/230, 
Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 27421538, na financování projektu Zámecký park v rámci 
Nadace Proměny Karla Komárka dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) žádá 
  

městský obvod Poruba 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s před realizační přípravou projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.10.2018
 starosta městského obvodu Poruba 
  

 
RM_M 90 
Zpráva o pr ůběhu likvidace státního podniku Čistírny a prádelny, státní 
podnik „v likvidaci” k 31. 7. 2018 
  
Usnesení číslo: 09796/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
44 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

zprávu o průběhu likvidace státního podniku Čistírny a prádelny, státní podnik „v likvidaci”, 
se sídlem Matiční 730/3, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00097365, k 31. 7. 2018  

  
 

RM_M 13 
Přijetí ú čelové investi ční dotace z rozpo čtu Moravskoslezského kraje 
na financování uznatelných náklad ů spojených s po řízením 1 ks 
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolný ch hasi čů 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09797/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování 
uznatelných nákladů spojených s pořízením 1 ks dopravního automobilu pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy ve výši 225 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a poskytovatelem Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18  Ostrava, 
IČO: 70890692, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  
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RM_M 22 
Zpráva o přípravách oslav 100. Výro čí vzniku samostatného 
československého státu a návrh na uzav ření objednávky se spole čností 
MediaPark, s.r.o., Koperníkova 6, 120 00 Praha 2, I ČO: 27376371, ve výši 
250.000 Kč bez DPH na zajišt ění části programu oslav 
  
Usnesení číslo: 09798/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o stavu příprav na oslavy 100. Výročí vzniku samostatného československého státu 

  
2) souhlasí 
  

s vystavením objednávky na společnost MediaPark, s.r.o., Koperníkova 6, 120 00 Praha 2, 
IČO: 27376371, ve výši 250.000 Kč bez DPH na zajištění části programu oslav 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 28 
Informace o zrušení zahrani ční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, a Mgr. Kate řiny Šebestové, nám ěstkyn ě primátora, 
do SRN (Drážďany) ve dnech 10.-12.08.2018 
  
Usnesení číslo: 09799/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 09634/RM1418/132 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o zrušení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 
10.-12.08.2018 
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RM_M 89 
Návrh na poskytnutí finan čního daru ve výši 20 000,- Kč paní 
JUDr. M. V., dce ři autorky „Perla Ostravy - Módní d ům 
Ostravica-Textília” 
  
Usnesení číslo: 09800/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

poskytnout  finanční  dar  ve výši 20 000,- Kč  dceři autorky knihy „Perla Ostravy, 
Módní  dům Ostravica - Textília”, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx,  narozené xxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    a  uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné  výdaje 

na   § 2143, pol.  5909,  ÚZ 7117, ORJ 221 o 20 tis. Kč 

- zvýší dary obyvatelstvu 

na   § 3316,  pol. 5492,   ÚZ 7117, ORJ 221 o 20  tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.08.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 98 
Návrh na poskytnutí pen ěžitého daru ve výši 9.400 K č panu P. P., 
a 10.100 Kč panu L. S., patron ům 6. ročníku charitativního závodu 
METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2018 
  
Usnesení číslo: 09801/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

poskytnout peněžitý dar ve výši 9.400 Kč panu xxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, patronovi 6. ročníku charitativního závodu METROSTAV 
HANDY CYKLO MARATON 2018 a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

poskytnout peněžitý dar ve výši 10.100 Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, patronovi 6. ročníku charitativního závodu 
METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2018 a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na   § 2143, pol. 5909, UZ 7117, ORJ 221 o 20 tis. Kč 

- zvýší dary obyvatelstvu 

na   § 4399, pol. 5492, UZ 7117, ORJ 221 o 20 tis. Kč                                 
    

  
4) ukládá 
  

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.08.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 21 
Veřejná zakázka „Ostravský koník”, po ř. č. 194/2018 
  
Usnesení číslo: 09802/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na nákup 
propagačního předmětu “Ostravský koník” v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu 
s dodavatelem: 

ABAfactory s.r.o. 
č.p. 211, 251 68 Kostelec u Křížků 
IČO: 24655163 

za cenu nejvýše přípustnou 900.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 24 
Veřejná zakázka „Pr ůzkum ve řejného mín ění: Tramvajová tra ť Poruba -
Pustkovec”, po ř. č. 198/2018 
  
Usnesení číslo: 09803/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na  realizaci 
průzkumu veřejného mínění k záměru výstavby tramvajové trati v městském obvodě Ostrava –
Poruba a v městském obvodě Ostrava – Pustkovec dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností: 

STEM/MARK, a.s. 
se sídlem: Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 
IČO: 61859591 

za cenu nejvýše přípustnou 466 500,- Kč bez DPH 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 12 
Zpráva o činnosti komisí rady m ěsta za I. pololetí 2018 
  
Usnesení číslo: 09804/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o činnosti komisí rady města za I. pololetí 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 23 
Rozhodnutí o nepodání žaloby 
  
Usnesení číslo: 09805/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 22. června 2018, č. j. 70T 21/2018-717 dle přílohy č. 
4 předloženého materiálu, jímž bylo o nároku statutárního města Ostravy uplatněném v trestním 
řízení jako poškozeným na náhradu škody ve výši 9.165,17 Kč způsobenou na majetku města 
protiprávním jednáním třetí osoby v podobě odcizení věcí rozhodnuto tak, že se statutární město 
Ostrava odkazuje se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních, 
neboť nebylo prokázáno, kdo spáchal skutek, jímž byla škoda způsobena  

  
2) schvaluje 
  nepodání odvolání statutárním městem Ostravou jako poškozeným proti rozsudku uvedenému v 

bodě 1) tohoto usnesení v části, jíž bylo rozhodnuto o jeho nároku na náhradu škody způsobem 
uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení 

  
3) rozhodla 
  nepodat občanskoprávní žalobu ve věci náhrady škody podle odkazu uvedeného v rozsudku 

uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení 



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 91 
Předžalobní výzva ve v ěci vyklizení nemovité v ěci - budovy bez č.p./č.e. 
postavené na pozemku parc. č. st. 3533, v k. ú. Záb řeh nad Odrou, m ěsto 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09806/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zaslání předžalobní výzvy k vyklizení nemovité věci - budovy bez č.p./č.e. postavené 
na pozemku parc. č. st. 3533, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obci Ostrava, a to Českému 
kynologickému svazu ZKO Ostrava - Zábřeh - 194, pobočný spolek, IČO: 66180970, se sídlem 
Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 97 
Návrh zm ěny zakladatelské listiny spole čnosti Ostravský informa ční 
servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09807/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., 
IČO: 26879280, se sídlem Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
 

 

 



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 45 
Odsouhlasení spolufinancování projektu „Ostrava-Pus tkovec -
Výstavba hasi čské zbrojnice” z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09808/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 07917/RM1418/111 
k usnesení č. 09638/RM1418/132 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

schválit financování celkových výdajů projektu „Ostrava-Pustkovec - Výstavba hasičské 
zbrojnice” ve výši 23 350 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ve výši 16 600 tis. Kč v letech 2018 a 2019 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_VZ 26 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření Smlouvy 
o dílo na zpracování ekologického auditu 
  
Usnesení číslo: 09809/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09713/RM1418/132 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 
ekologického auditu se zhotovitelem: 

UNIGEO a. s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová, IČO: 451 92 260 

za cenu nejvýše přípustnou 56 930 Kč bez DPH 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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RM_M 48 
Souhlas z řizovatele s nabytím nemovitostí a dar ů pro Zoologickou 
zahradu Ostrava, p říspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 09810/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s Čl. IX odst. 2 písm. a) zřizovací listiny ze dne 22. 5. 2014 Zoologické zahrady 
Ostrava, příspěvkové organizace, IČO: 00373249, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava 
- Slezská Ostrava, ve znění jejího Dodatku č. 6 s nabytím nemovité věci – „Voliéra pro orla a 
řadové voliéry pro sovy v areálu ZOO Ostrava” na pozemku parc. č. 5270/1 v k. ú. Slezská 
Ostrava v areálu Zoo Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

v souladu s Čl. IX odst. 2 písm. a) zřizovací listiny ze dne 22. 5. 2014 Zoologické zahrady 
Ostrava, příspěvkové organizace, IČO: 00373249, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava 
- Slezská Ostrava, ve znění jejího Dodatku č. 6 s nabytím nemovité věci – „Prodejna suvenýrů v 
areálu ZOO Ostrava” na pozemku parc. č. 5270/6 v k. ú. Slezská Ostrava v areálu ZOO Ostrava 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) 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 každého 
z jednotlivých darů dle přílohy č. 3 až č. 7 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská 
Ostrava, IČO: 00373249 

  
4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
vystavit za zřizovatele předchozí písemný souhlas k darům dle bodu 3) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.08.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
 

 

 

 



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 6 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby Domova pro seniory Iris, I ČO: 70631824 
  
Usnesení číslo: 09811/RM1418/133 

(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 Domova pro seniory Iris, příspěvková organizace, IČO: 70631824, 
se sídlem Rybářská 13, 709 00  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: 24.08.2018
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 20 
Návrh na vy řazení a likvidaci neupot řebitelného movitého majetku 
statutárního m ěsta Ostravy, sv ěřeného k hospoda ření právnické osob ě 
Domov Korýtko, p říspěvková organizace, I ČO: 70631867 
  
Usnesení číslo: 09812/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 
Ostravy, svěřeného k hospodaření právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, 
Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70631867, v celkové pořizovací ceně 
549.345,-- Kč (zůstatková hodnota 70.131,-- Kč) 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) jmenuje 
  

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

předseda: Ing. René Škarka - vedoucí provozně-technického útvaru organizace 

členové:    Ing. Věra Tanźynová - ekonom-rozpočtář organizace 

                  Jozefína Rucká - majetkový odbor MMO 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. René Škarka, T: 24.09.2018
 vedoucí provozně-technického útvaru organizace 
  

 
RM_M 88 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstské nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO: 00635162 
  
Usnesení číslo: 09813/RM1418/133 

(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 Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO: 00635162, 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: 24.08.2018
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  
 



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 4 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, nám ěstka 
primátora, do Francie (Štrasburk) ve dnech 02.–04.0 7.2018 
  
Usnesení číslo: 09814/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 09601/RMm1418/28 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Francie 
(Štrasburk) ve dnech 02.-04.07.2018 

  
 

RM_M 29 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě na zajišt ění a realizaci 
socializa čně-vzdělávacích pobytových akcí a vzd ělávacích 
seminá řů/besed (ev. č. 3462/2017/SVZ/VZKÚ) 
  
Usnesení číslo: 09815/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 07927/RM1418/111 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění a realizaci socializačně-vzdělávacích 
pobytových akcí a vzdělávacích seminářů/besed (ev. č. 3462/2017/SVZ/VZKÚ) 
mezi Statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 
Ostrava a  Centrem sociálních služeb Ostrava, o.p.s., IČO: 28659392, se sídlem Jahnova 867/12, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

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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RM_M 87 
Zpráva o čerpání finan čních prost ředků z Fondu pro rozvoj M ěstské
nemocnice Ostrava v 1. pololetí 2018 
  
Usnesení číslo: 09816/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 07169/RM1418/101 
k usnesení č. 1816/ZM1418/28 
k usnesení č. 08185/RM1418/114 
k usnesení č. 2069/ZM1418/32 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
v 1. pololetí 2018 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 
Ostrava v 1. pololetí 2018 na vědomí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 99 
Návrh na poskytnutí investi čních a ú čelových neinvesti čních p říspěvků 
příspěvkovým organizacím v oblasti sociální pé če 
  
Usnesení číslo: 09817/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí investičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím v celkové 
výši 1.443 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy 

a) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO: 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 
ve výši 230 tis. Kč 
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b) Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO: 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 
30 Ostrava - Zábřeh ve výši 570 tis. Kč 

c) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO: 70631832, 
se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 483 tis. Kč 

d) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, 
IČO: 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
ve výši 160 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím 
v celkové výši 1.025 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy 

a) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO: 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 
ve výši 180 tis. Kč 

b) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 70631883, se sídlem 
Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba ve výši 845 tis. Kč 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží 

ostatní neinvestiční výdaje 

na § 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                                                              o   2 468 tis. Kč

- zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 6351, ORG 43, ORJ 180                                                                o     230 tis. Kč

na § 4350, pol. 6351, ORG 38, ORJ 180                                                                o     570 tis. Kč

 

na § 4350, pol. 6351, ORG 34, ORJ 180                                                                o     241 tis. Kč

na § 4357, pol. 6351, ORG 34, ORJ 180                                                                o     242 tis. Kč

na § 4350, pol. 6351, ORG 36, ORJ 180                                                                o     160 tis. Kč
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neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 5331, ORG 43, ORJ 180                                                               o      180 tis. Kč

na § 4350, pol. 5331, ORG 40, ORJ 180                                                               o      592 tis. Kč

na § 4357, pol. 5331, ORG 40, ORJ 180                                                               o      253 tis. Kč

  
4) schvaluje 
  

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

Navýšení investičního příspěvku na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon takto: 

č. smlouvy 02785/2015/SOC, dodatek č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC Čtyřlístek – centrum 
pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace                                o   230 tis. 
Kč 

č. smlouvy 03243/2015/SOC Domov Korýtko, příspěvková organizace                o   570 tis. Kč

č. smlouvy 02823/2015/SOC Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková 
organizace                                                                                                                o   483 tis. Kč 

č. smlouvy 02980/2015/SOC Domov pro seniory Iris, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková 
organizace                                                                                                                o   160 tis. Kč 

Navýšení neinvestičního příspěvku na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon takto: 

č. smlouvy 02785/2015/SOC, dodatek č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC Čtyřlístek – centrum 
pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace                                o   180 tis. 
Kč 

č. smlouvy 02816/2015/SOC Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 
organizace                                                                                                                o   845 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 4) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 29/118 
  

RM_M 82 
Žádost spolku LOD ĚNICE POD HRADEM, z. s., o poskytnutí mimo řádné 
neinvesti ční účelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09818/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s organizací LODĚNICE 
POD HRADEM, z.s., se sídlem Slezská Ostrava 2086, 710 00  Ostrava, IČO: 22836276, ve výši 
50 tis. Kč na realizaci projektu „AHOOOJ prázdniny aneb HURAAA do školy” dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                                  o 50 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222                                                 o 50 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 69 
Žádost obchodní spole čnosti Sportovní a rekrea ční zařízení města 
Ostravy, s.r.o., o poskytnutí účelové dotace na realizaci 9. ro čníku 
projektu Váno ční kluzišt ě!!! 
  
Usnesení číslo: 09819/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 1 960 000,- Kč  na realizaci 9. ročníku projektu 
Vánoční kluziště!!! Obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., 
se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00,  IČO: 25385691 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu  a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 
6144/20,  Ostrava-Poruba, PSČ 708 00,  IČO: 25385691 , dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
snižují kapitálové výdaje na ORJ 161 
na § 3412, pol. 6121 o 200 tis. Kč 
snižují běžné výdaje na ORJ 161 
na § 3419, pol. 5139 o 230 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5169 o 1 530 tis. Kč 
zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 
na § 3412, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4262 o 1 960 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 49 
Návrh na poskytnutí mimo řádné dotace spolk ům Česká asociace 
stolního tenisu, DIDEDAnce - taneční studio, z. s., a Sportovní 
basketbalová škola Ostrava z. s. 
  
Usnesení číslo: 09820/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30 tis. Kč spolku Česká asociace stolního tenisu, 

IČO: 00676888, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha-Břevnov na realizaci projektu „World 
Miniping-pong festival Ostrava 2018” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 50 tis. Kč spolku DIDEDAnce - taneční studio, z. s., 

IČO: 26641674, se sídlem Zdeňka Vavříka 1592/17, 700 30 Ostrava-Jih na „MISTROVSTVÍ 
SVĚTA ÖREBRO” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním městem Ostrava 
a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 50 tis. Kč zapsanému spolku Sportovní basketbalová 
škola Ostrava, z. s., IČO: 69610576, se sídlem Václava Košaře 102/22, 700 30 Ostrava-Dubina 
na realizaci projektu “Ostrava Cup 2018 - mezinárodní basketbalový turnaj všech věkových 
kategorií” dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným 
subjektem dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  
4) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje 
na § 3412, pol. 5169,  ORJ 161 o 75 tis. Kč 
snižují neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 5 tis. Kč 

snižují neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 161 o 50 tis. Kč 
zvyšují neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 130 tis. Kč 
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5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 101 
Schválení uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě na zajišt ění cateringových 
služeb pro vzd ělávací aktivity realizované v rámci klí čové aktivity 5 
projektu „Rozvoj rovného p řístupu ke vzd ělávání ve m ěstě Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 09821/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy na zajištění cateringových služeb pro vzdělávací aktivity 
realizované v rámci klíčové aktivity 5 projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 
ve městě Ostrava” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, odboru školství a sportu, 
jako nositeli projektu, zajistit veškeré úkony spojené s uzavřením smlouvy dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.06.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 3 
Návrh sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Vítkovice a v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
obec Ostrava, návrh sv ěřit nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 09822/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem směnit 
níže uvedenou nemovitou věc v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice, a to:  
- část pozemku parc. č. 1189/18, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 710 m2

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3060-52/2017 
vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označena jako pozemek parc. č. 1189/81, ost. plocha, 
ost. komunikace      

za 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice  3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, a to: 
- pozemek p. p. č. 8 
- pozemek p. p. č. 9/14 
- pozemek p. p. č. 695/5  

a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za  podmínky, že dojde  k výmazu  zástavního  práva  zapsaného k tíži nemovitých věcí 
ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE, a.s.  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. 
b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že 
statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 
- pozemek p. p. č. 8 
- pozemek p. p. č. 9/14 
- pozemek p. p. č. 695/5  
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava 
nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 
- pozemek p. p. č. 8 
- pozemek p. p. č. 9/14 
- pozemek p. p. č. 695/5  

  
4) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 9 
Předžalobní výzva o uznání vydržení vlastnického práv a k nemovitým 
věcem v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09823/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2028/ZM1418/31 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

trvat na svém usnesení č. 2028/ZM1418/31 ze dne 13. 12. 2017, kterým rozhodlo neuznat 
vydržení vlastnického práva k pozemkům parc. č. 1094/2, parc. č. 1095/2 a parc. č. 1095/3, 
všechny v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 
manželům xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
2) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 10 
Návrh na zám ěr města neprodat části nemovitých v ěcí v k. ú. 
Poruba-sever a v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Os trava 
  
Usnesení číslo: 09824/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat části nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 3776/40 o výměře 69 m2, která je dle geometrického plánu č. 
2910-115/2018 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena 
jako pozemek parc. č. 3776/63, k. ú. Poruba-sever 

- část pozemku parc. č. 3776/40 o výměře 103 m2, která je dle geometrického plánu č. 
2910-115/2018 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena 
jako pozemek parc. č. 3776/40 díl a, k. ú. Poruba-sever, a sloučena do pozemku parc. č. 3788/2 
ve vlastnictví  žadatele 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to část pozemku 
parc. č. 4408/1 o výměře 500 m2, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 4 
předloženého materiálu 

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Martinov, a to pozemek 
parc. č. 3242/44 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 11 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Nová B ělá 
a v k. ú. Svinov, vše obec Ostrava 
   
Usnesení číslo: 09825/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc 
- pozemek parc. č. 304/5 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Nová Bělá 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci 
- část pozemku parc. č. 251 o výměře cca 81 m2 

- část pozemku parc. č. 252/2 o výměře cca 32 m2 

oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Svinov, dle zákresu, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc 
- pozemek parc. č. 1105/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 
  

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 14 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Hrabová 
a v k. ú. Záb řeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09826/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat  

část pozemku parc. č. 1714 - zahrada o výměře cca 118 m2 v k. ú. Hrabová,  obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeného městskému obvodu Hrabová, dle zákresu 
ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p. p. č. 455/80 - zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostravy, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dle 
zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 
Ostrava-Jih, a to:  

-  část pozemku p. p. č. 654/51, ost. plocha, zeleň o výměře 37 m2 

-  část pozemku p. p. č. 654/52, ost. plocha, zeleň o výměře 32 m2 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 15 
Návrh na souhlas s umíst ěním a realizací stavby „Rekonstrukce 
ul. Žofínská” a návrh na souhlas se stavbou „Rozší ření chodníku 
k podchodu na p. p. č. 732/69, k. ú. Záb řeh nad Odrou” 
  
Usnesení číslo: 09827/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním a realizací stavby „Rozšíření chodníku k podchodu na p. p. č. 732/69, 
k. ú. Zábřeh nad Odrou”, umístěné na části uvedeného pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

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

pro žadatele městský obvod Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 16 
Návrh neprodat pozemky (lokalita ul. Sokolská t řída), návrh na zám ěr 
města prodat a neprodat pozemky (ul. Na Karolín ě) 
  
Usnesení číslo: 09828/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem města prodat pozemky, a to: 
- část pozemku p. č. st. 369 o výměře  520 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 2233-102/2017 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena 
jako pozemek p. č. st. 369 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
- pozemek p. p. č 1019 
- pozemek p. p. č. 373/5 
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

dle vizualizace zástavby předmětných pozemků, kterou předložila společnost MS AUTO CZ 
spol. s r.o., se sídlem Vřesinská 2141/59, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 258 29 131 
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2) nesouhlasí 
  

s návrhem města prodat 

- část pozemku p. č. st. 369 o výměře  520 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 2233-102/2017 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena 
jako pozemek p. č. st. 369 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
 - pozemek p. p. č 1019 
- pozemek p. p. č. 373/5 
 vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

dle vizualizace zástavby předmětných pozemků, kterou předložila společnost AKUSTART 
s.r.o., se sídlem Pod nemocnicí 685/6, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 49967894  

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, které jsou dle geometrického plánu č. 5775-21050/2017 
vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  označeny následovně: 
- část pozemku parc. č. 3463/10 o výměře  278 m2, označena jako pozemek parc. č. 3463/58 
- část pozemku parc. č. 3463/11 o výměře 1828 m2 označena jako pozemek parc. č. 3463/60 
- část pozemku parc. č. 3463/12 o výměře 37 m2, označena jako pozemek parc. č. 3463/59  
- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 381 m2, označena jako pozemek parc. č. 3463/62 

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

  
4) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 4246/22 o výměře 103 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, 
která je dle geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská 
Ostrava, označena jako pozemek parc. č.  4246/51 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 17 
Stanovisko k vybudování dostupného sociálního bydle ní v MOb 
Moravská Ostrava a P řívoz na ul. Božkova 44/70, Ostrava - P řívoz 
  
Usnesení číslo: 09829/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nevydává 
  souhlasné stanovisko spolku Modré bydlení, z.s. s projektem předkládaným do 80. výzvy IROP 

„Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.” MMR ČR  a jeho realizací na území obce 
na ul. Božkova 44/70, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz s 12-ti sociálními byty, dle přílohy č. 
4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Návrh koupit nemovitou v ěc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09830/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek 
p. p. č. 57/162, od vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu obvyklou ve výši 60.970,00 Kč 

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

  
2) souhlasí 
  

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

  
3) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovitou věc, uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 
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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: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 19 
Předchozí souhlas rady m ěsta s uzav řením nájemní smlouvy 
na nemovitosti v k. ú. Koblov, obec Ostrava, pro m ěstský obvod Slezská 
Ostrava. P ředchozí souhlas rady m ěsta s uzav řením dodatku č. 2 k 
nájemní smlouv ě na nemovitosti v k. ú. Hrab ůvka, obec O strava, pro 
městský obvod Ostrava - Jih. 
  
Usnesení číslo: 09831/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro městský obvod Slezská Ostrava, se sídlem Těšínská 35, 710 16 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 107, 
občanská vybavenost nacházející se na pozemku p. č. st. 610/9, zast. plocha a nádvoří 
v k. ú. Koblov, obec Ostrava, svěřených tomuto městskému obvodu, a to těchto částí: 

- pavilon “A” budovy č. p. 107 o celkové výměře 891,54 m2 

- část pavilonu “C” budovy č. p. 107 o celkové výměře 171,65 m2 

- část pavilonu “D” budovy č. p. 107 o celkové výměře 363,16 m2 

(ul. Antošovická č. 107/55), 
se společností 
AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o. 
se sídlem: Antošovická 107/55, Koblov, 711 00 Ostrava 
IČO: 02560739, 
za účelem provozování střední zdravotnické školy, 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  

  
2) vydává 
  

pro městský obvod Ostrava Jih, se sídlem ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k  „Nájemní smlouvě” č. 085/2017/OBH 
ze dne 5. 4. 2017, ve znění dodatku č. 1 na nebytové prostory v budově č. p. 1639, občanská 
vybavenost o výměře 390,91 m2, nacházející se na pozemku p. č. st. 1466/3, zast. plocha 
a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava (ul. Tlapákova), svěřených tomuto městskému obvodu
se spolkem 
Český svaz Wa - te jitsu do a bojových umění, z. s. 
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se sídlem: Lidická 114/9, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
kterým se změní doba nájmu z doby určité 5 - ti let, na dobu určitou 15 - ti let, za účelem 
zajištění sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů, 
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 25 
Návrh na odejmutí nemovitých v ěcí městskému obvodu Slezská Ostrava 
a návrh na schválení Dodatku č. 14 ke zřizovací listin ě právnické osoby 
Čtyřlístek, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 09832/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s odejmutím níže uvedených nemovitých věcí ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava 
v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a to: 

- pozemku parc. č. 1235/25 
- pozemku parc. č. 1235/26 
- pozemku parc. č. 1235/27 
- pozemku parc. č  1235/28 
- pozemku parc. č. 1235/29 
- pozemku parc. č. 1235/34 
- pozemku parc. č. 1235/35 
- pozemku parc. č. 1235/36 
- pozemku parc. č. 1235/38 
- pozemku parc. č. 1235/39 
- pozemku parc. č. 1235/40 
- pozemku parc. č. 1235/41 
- pozemku parc. č. 1235/42 
- pozemku parc. č. 1235/43 
- pozemku parc. č. 1235/44 
- pozemku parc. č. 1235/45 
- pozemku parc. č. 1235/46 
- pozemku parc. č. 1235/49 
- pozemku parc. č. 1235/50 
- pozemku parc. č. 1235/51 
- pozemku parc. č. 1235/53 
- pozemku parc. č. 1235/54 
- pozemku parc. č. 1235/61 
- pozemku parc. č. 1235/62 
- pozemku parc. č. 1235/64 
- pozemku parc. č. 1235/65 
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- pozemku parc. č. 1235/66 
- pozemku parc. č. 1235/68 
vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (viz příloha č. 1)  

  
2) souhlasí 
  

s návrhem schválit a uzavřít Dodatek č. 14 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014, právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO: 70631808, kterým se příspěvkové organizaci předávají k hospodaření věci, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- pozemek parc. č. 1235/25 
- pozemek parc. č. 1235/26 
- pozemek parc. č. 1235/27 
- pozemek parc. č  1235/28 
- pozemek parc. č. 1235/29 
- pozemek parc. č. 1235/34 
- pozemek parc. č. 1235/35 
- pozemek parc. č. 1235/36 
- pozemek parc. č. 1235/38 
- pozemek parc. č. 1235/39 
- pozemek parc. č. 1235/40 
- pozemek parc. č. 1235/41 
- pozemek parc. č. 1235/42 
- pozemek parc. č. 1235/43 
- pozemek parc. č. 1235/44 
- pozemek parc. č. 1235/45 
- pozemek parc. č. 1235/46 
- pozemek parc. č. 1235/49 
- pozemek parc. č. 1235/50 
- pozemek parc. č. 1235/51 
- pozemek parc. č. 1235/53 
- pozemek parc. č. 1235/54 
- pozemek parc. č. 1235/61 
- pozemek parc. č. 1235/62 
- pozemek parc. č. 1235/64 
- pozemek parc. č. 1235/65 
- pozemek parc. č. 1235/66 
- pozemek parc. č. 1235/68 
vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (viz příloha č. 2)  
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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: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 30 
Návrh na vy řazení movité v ěci z výpůjčky HSZ MSK a návrh na uzav ření 
Dodatku č. 30 ke smlouv ě o výp ůjčce mezi statutárním m ěstem Ostrava 
a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje 
  
Usnesení číslo: 09833/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

- o přebytečnosti použité věci movité ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

osobního automobilu Škoda Roomster Styla 1.4, RZ 5T4 9951, rok výroby 2008, pořizovací 
hodnota 374.400,- Kč, inventární číslo 115663 

vypůjčeného České republice - Hasičský záchranný sbor Moravskosleszkého kraje se sídlem 
Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 70884561 Smlouvou o výpůjčce 
ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 31. 12. 2003, ve znění dodatků č. 1 - 29 

  
2) rozhodla 
  

- o vyřazení použité věci movité specifikované v bodě 1) tohoto usnesení ze Smlouvy o výpůjčce 
ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 31. 12. 2003 

- o prodeji použité věci movité specifikované v bodě 1) tohoto usnesení formou elektronické 
aukce za vyvolávací cenu určenou znaleckým posudkem č. 2001/2018 ze dne 8. 4. 2018, 
a to 96.937,- Kč 

  
3) svěřuje 
  

- pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 
správy zajistil úkony související s fyzickým převzetím použité věci movité specifikované v bodě 
1) tohoto usnesení od České republiky - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
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4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy,  
aby prostřednictvím společnosti eCentre, a.s., IČO: 27149862, sídlem Argentinská 286/38, 
170 00 Praha,  zabezpečil prodej přebytečné použité věci movité specifikované v bodě 1) tohoto 
usnesení formou elektronické aukce za vyvolávací cenu určenou znaleckým posudkem č. 
2001/2018 ze dne 8. 4. 2018, a to 96.937,- Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  
5) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření Dodatku č. 30 ke Smlouvě o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 
31. 12. 2003 uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 
se sídlem 700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40, IČO: 70884561 (jako vypůjčitel), dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Návrh koupit pozemek p. p. č. 234/2 v k. ú. P řívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09834/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit 

spoluvlastnické podíly pozemku p. p. č.234/2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

- spoluvlastnický  podíl ve výši 1/8 od xxxxxxxxxxxxxx, rok narození  xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu obvyklou ve výši 4.857,50 Kč, 

- spoluvlastnický  podíl ve výši 1/80 od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu obvyklou ve výši 485,75 Kč, 

-  spoluvlastnický  podíl ve výši 3/20 od xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu obvyklou  5.829,00 Kč, 

- spoluvlastnický  podíl ve výši 2/80 od Náboženské obce Církve československé Husitské 
v Čelákovicích, se sídlem Husova 1060/4, 250 88 Čelákovice, IČO: 26521083 
za cenu obvyklou 971,50 Kč, 
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-  spoluvlastnický  podíl ve výši 1/80 od xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu obvyklou 485,75 Kč, 

-  spoluvlastnický  podíl ve výši  1/4 od xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu obvyklou 9.715,00 Kč, 

- spoluvlastnický  podíl ve výši  1/8 od xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu obvyklou  4.857,50 Kč, 

- spoluvlastnický  podíl ve výši  1/4 od xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu obvyklou  9.715,00 Kč, 

- spoluvlastnický  podíl ve výši  4/80 od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu obvyklou  1.943,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 35 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením sta vby 
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro spole čnost OSTRAVA AIRPORT 
MULTIMODAL PARK s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09835/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  v souladu s ustanovením  § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, s umístěním stavby „Ostrava Airport Multimodal Park - IO 16.1 Vsakovací objekt” na 
pozemku parc. č. 1122/19 v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, dle situačního výkresu stavby - koordinační situace, který je přílohou č. 2/3 
předloženého materiálu 
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RM_M 36 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby, uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služe bnosti s Česká telekomunika ční infrastruktura 
a.s., uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti s TMAS CZ s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09836/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

parc. č. 4026/4 - orná půda,  
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro: 

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

v rámci stavby „VPIC OS, rek. Pustkovecká, přel. SEK CETIN”, dle situačního výkresu, který je 
přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

  
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. 4026/4 - orná půda, 
v k. ú. Pustkovec, 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 oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 
stavby kolektoru k pozemku: 

parc. č. 3756 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s povinným: 
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TMAS CZ s.r.o. 
se sídlem Ostrava-Poruba, Splavní 108/14, PSČ 708 00 
IČO: 25865978 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 
kV a uzav ření 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: 09837/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO:  27804721 

v rámci stavby „Kabelová přípojka NN, ELVAC” 
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 2x  NN 0,4 kV 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 
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RM_M 38 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrské sít ě do částí pozemk ů 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a návrh na uzav ření smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene pro spole čnost Veolia 
Energie ČR, a.s 
  
Usnesení číslo: 09838/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním teplovodní přípojky 2 x DN100 do pozemků parc. č. 1372/26 - ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 1372/27 - ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 1372/1 - ostatní plocha, jiná 
plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, včetně přizdívky na pozemku parc. č. 1372/1 -
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, vše ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

pro: 

Veolia Energie ČR, a.s. 
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 451 93 410 

v rámci stavby „OS - Úřad práce Ostrava” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování teplovodní přípojky 2 x DN100 k pozemkům parc. č. 1372/26 - ostatní plocha, 
jiná plocha, parc. č. 1372/27 - ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 1372/1 - ostatní plocha, jiná 
plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, včetně přizdívky na pozemku parc. č. 1372/1 -
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, vše ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, s budoucím oprávněným: 

Veolia Energie ČR, a.s. 
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 451 93 410 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 39 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby, uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti, uzavření dohody o zrušení smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
  
Usnesení číslo: 09839/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

p. p. č. 421/15 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro: 

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

v rámci stavby „11010-077250 - MIMO4x4_O2_M8_T_OSZEL_OK”, dle situačního výkresu, 
který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

  
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: 

p. p. č. 421/15 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Muglinov, 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) souhlasí 
  

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

p. p. č. 184/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 184/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 232/3 - zahrada, 
p. p. č. 248 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 491/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 491/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 491/45 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p. p. č. 492/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 492/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 492/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

v rámci stavby „Kamerový systém 28. října x Mariánskohorská x Plzeňská”, dle situačního 
výkresu, který je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu  

  
4) rozhodla 
  

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

p. p. č. 184/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 184/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 232/3 - zahrada, 
p. p. č. 248 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 491/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 491/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 491/45 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 492/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 492/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 492/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) souhlasí 
  

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

parc. č. 2474/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: č. p. 1169, obč. vyb., 
parc. č. 2620/102 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2620/138 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 2625/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2634/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3362/14 - ostatní plocha, dráha, 
parc. č. 3630/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
IČO: 25857568 

v rámci stavby „Přeložka nadzemní trasy: Trasa A, úsek A - Vítkovická x MMO”, dle situačních 
výkresů, které jsou přílohou č. 5/3 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

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

parc. č. 2474/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: č. p. 1169, obč. vyb., 
parc. č. 2620/102 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2620/138 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 2625/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2634/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3362/14 - ostatní plocha, dráha, 
parc. č. 3630/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
evid. č. 1054/2009/MJ ze dne 30. 3. 2009 s budoucím oprávněným: 

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

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu  
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RM_M 40 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
pro spole čnost ASN HAKR Brno s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09840/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
NTL plynovodní přípojky DN40 k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 5605 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

ASN HAKR Brno s.r.o. 
se sídlem Újezd u Brna, Štefánikova 413, PSČ 66453 
IČO: 26907291 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 41 
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: 09841/RM1418/133 

(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 2x NN 0,4 kV  k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 793/379 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 793/408 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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. 3 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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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 přípojky 2x NN 0,4 kV k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4412/1 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 4412/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4419/1 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 3x NN, podzemního kabelového vedení 5x NN, 
podzemního kabelového vedení 6x NN a podzemního kabelového vedení 2x 
VN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 244/36 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 3457/14 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Moravská Ostrava, 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. 9 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně  k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4471 - zahrada 
v k. ú. Slezská Ostrava, 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. 12 předloženého materiálu  

  



Statutární město Ostrava 
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RM_M 42 
Návrh na z řízení služebností a uzav ření smluv o zřízení služebností 
k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy pro DIAMO, 
státní podnik 
  
Usnesení číslo: 09842/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  na straně  vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti umístění, 

provozování a udržování bezpečnostního prvku  „Větrní jáma č. 2 ” včetně ohrazení k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1872/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

a 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  na straně  vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

zemní elektrické přípojky nn k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 244/45 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

a 

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 43 
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: 09843/RM1418/133 

(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 2x NN, nadzemního vedení NN včetně sloupu na 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4625/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

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

p. p. č. 620/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování nadzemního elektrického vedení VN 22 kV včetně 2 ks sloupů nadzemního 
elektrického vedení na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3155/2 - orná půda, 
parc. č. 3155/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3155/4 - orná půda 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 44 
Návrh na p ředání vodohospodá řského majetku statutárního m ěsta 
Ostravy do nájmu spole čnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
a záměr pronájmu staveb a pozemku 
  
Usnesení číslo: 09844/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 
9.834.905,48 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 ve znění 
pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 9.489.288,48 
Kč 
- Kanalizace jednotná DN 600, DN 500, DN 400, DN 300 celkové délky 623,57 m včetně 29 
kusů kanalizačních šachet, uložená v pozemcích parc. č. 3827/1, parc. č. 3815/1, parc. č. 3602/1, 
parc. č. 3815/7, parc. č. 3815/17, parc. č. 3828/1, parc. č. 1260/3, vše v k. ú.  Stará Bělá, obec 
Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 33/18/VH/K ze dne 15. 5. 2018 a 
vybudována v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká”, ORG 7334, v pořizovací 
ceně 9.489.288,48 Kč. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 345.617,00 Kč, 
který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou  ev. č. 2471/2018/MJ 
ze dne 19. 6. 2018 od fyzické osoby, a to: 
- Vodovodní řad PE 100 D 110 a PE 100 D 90 celkové délky 358,31 m včetně 2 kusů hydrantů 
DN 80, uložený v pozemcích parc. č. 2887/1, parc. č. 2886/72, parc. č. 2886/74, parc. č. 2886/76, 
parc. č. 2886/78, parc. č. 2886/2, parc. č. 2886/23, parc. č. 2885, parc. č. 2865/1, parc. č. 
2886/73, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 
souhlasem č. 94/17/VH/K ze dne 13. 9. 2017 a vybudována v rámci stavby „Technická 
infrastruktura sídelního útvaru Janová - objekt SO 301 vodovod”, v pořizovací ceně 345.617,00 
Kč. 
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2) rozhodla 
  

o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

I. Dokončená investiční akce SMO 
- Kanalizace DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 700, DN 800 včetně 105 kusů 
kanalizačních šachet celkové délky 4 321,5 m. 
- Vodovod PE 100 D160, PE 100 D110, PE 100 D90 včetně 10 kusů hydrantů celkové délky 
4 165,44 m. 
Stavby jsou uložené v pozemcích parc. č. 1552, parc. č. 3078/1, parc. č. 3072/1, parc. č. 1064/1, 
parc. č. 1244, parc. č. 1242, parc. č. 1243, parc. č. 1241, parc. č. 3072/2,       parc. č. 7/1, parc. 
č. 1064/2, parc. č. 1065/3, parc. č. 3105/1, parc. č. 1059, parc. č. 1062,       parc. č. 3071/1, 
parc. č. 3071/3, parc. č. 3071/4, parc. č. 1061/1, parc. č. 1016, parc. č. 1015/5, parc. č. 473/1, 
parc. č. 146, parc. č. 457/2, parc. č. 205, parc. č. 138, parc. č. 453, parc. č. 442/3, parc. č. 440/1, 
parc. č. 414, parc. č. 402, parc. č. 314, parc. č. 139, parc. č. 241, parc. č. 288, parc. č. 534, parc. č. 
532/19, parc. č. 532/3, parc. č. 532/5, parc. č. 375, parc. č. 352,              parc. č. 344, parc. č. 
267, parc. č. 313, parc. č. 966, parc. č. 972/1, parc. č. 3784/4,                   parc. č. 972/2, 
parc. č. 3784/3, parc. č. 994/3, parc. č. 3075/105, parc. č. 3071/3,                  parc. č. 
3784/1, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava. Vodní díla byla kolaudována kolaudačním souhlasem 
č. 22/18/VH/K ze dne 21. 5. 2018. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek, 
který statutární město Ostrava nabylo kupními smlouvami od spol. Abano s.r.o., a to: 

Kupní smlouvou ev. č. 2843/2018/MJ ze dne 30. 7. 2018 
- Kanalizaci jednotnou DN 250 celkové délky 13,40 m, uloženou v pozemcích parc. č. 4422/1, 
parc. č. 3624/1. 
- Vodovod PE 100 D 63 celkové délky 35,06 m, uložený v pozemku parc. č. 4422/1, 
vše v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava. 
Stavba kanalizace byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 26/18/VH/K  ze dne 9. 5. 2018 a 
vodovodu byla povolena rozhodnutím č. 513/18/VH ze dne 13. 6. 2018. 

Kupní smlouvou ev. č. 2842/2018/MJ ze dne 30. 7. 2018 
- Kanalizaci jednotnou DN 250 celkové délky 41,30 m a potrubí v ocelové chráničce DN 325 
celkové délky 15 m, uloženou v pozemcích parc. č. 4423/1 v k. ú. Poruba - sever,                 
obec Ostrava, parc. č. 4423/5 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava.  
-  Vodovod PE 100 D 63 celkové délky 78,47 m, uložený v pozemcích parc. č. 4049/2,            
parc. č. 4423/5, parc. č. 4423/29, vše v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava. 
Stavba kanalizace byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 34/18/VH/K ze dne 15. 5. 2018 a 
vodovodu byla povolena rozhodnutím č. 517/18/VH ze dne 4. 6. 2018. 

III. Pozemek 
Pozemek parc. č. 5707, trvalý travní porost, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 
1803 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostrava. Jedná se o pozemek, na kterém se nachází 
vodovody DN 200, DN 400 pro veřejnou potřebu a čerpací stanice v majetkové evidenci 
statutárního města Ostrava.  
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3) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy 
aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového podepsal předávací protokoly dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.08.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 52 
Návrh na souhlas vlastníka pozemk ů s provedením stavby 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlni ce a návrh 
na souhlas s trvalým vyn ětím pozemk ů ze zemědělského p ůdního fondu, 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro Moravskoslezský kr aj 
  
Usnesení číslo: 09845/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením  § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním stavby „Multimodální cargo Mošnov - Technická a dopravní 
infrastruktura” na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- parc. č. 1356/5 
- parc. č. 1356/12 
- parc. č. 1471/2 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- parc. č.  1126 
- parc. č.  1129/11 
- parc. č.  1129/12 
- parc. č.  1129/16 
- parc. č.  1557/1 
- parc. č.  1557/4 
- parc. č.  1557/5 
- parc. č.  1558/3 
- parc. č.  1558/4 
- parc. č.  1559/5 
vše v  k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2/5 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení Správcem  programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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2) souhlasí 
  

s trvalým vynětím  pozemků parc. č. 1356/5 trvalý travní porost o výměře 2973 m2

a parc. č. 1356/12 trvalý travní porost o výměře 1559 m2 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, ze zemědělského půdního fondu v souladu s ust. § 9 
odst. 5 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném 
znění. 

pro: 

Moravskoslezký kraj 
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 

zastoupený: 
INKOS - OSTRAVA a.s. 
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava 
IČO: 48394637 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 53 
Souhlas s do časným odn ětím části pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava, návrh nepronajmout část pozemku 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09846/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s dočasným odnětím části pozemku parc. č. 823 - orná půda o výměře 25 m2 v k. ú. Výškovice u 
Ostravy, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena městskému obvodu Ostrava-Jih 

ze zemědělského půdního fondu 

pro xxxxxxxxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 6 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 55 
Návrh na zřízení služebností a uzav ření smluv o z řízení služebnosti, 
souhlas s umíst ěním kanaliza ční přípojky, uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 09847/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. 2924/1, 
parc. č. 2924/2, oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě – zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné 
šachty a kanalizační přípojky, k pozemku: 

parc. č. 2953/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. 1199/1, 
parc. č. 1199/3, oba v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě – zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky včetně tubusové 
vodoměrné šachty, plynovodní přípojky a kanalizační přípojky, k pozemkům: 

parc. č. 1922/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

parc. č. 2023/11 – ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Koblov, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

manželé 
xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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3) souhlasí 
  

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

parc. č. 2953/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

pro investora: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

v rámci stavby „Kanalizační přípojka pro rodinný dům v k. ú. Poruba, ul. Vřesinská č. p. 61/107, 
parc. č. 2113”, 

dle celkové situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě -
zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky k pozemku: 

parc. č. 2953/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 2953/5 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

 
s nájemcem: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 56 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
s oprávn ěnými PODA a.s. a OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 09848/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 1104 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava,  

s oprávněným: 
OVANET a.s.  
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 2962/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava,  

s oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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OVANET a.s.  
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 57 
Návrh na uzav ření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, pro spole čnost New Karolina Residential Development II s.r.o.  
  
Usnesení číslo: 09849/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti: 
- zřízení, užívání a udržování (včetně oprav, změn či odstranění) převisu konstrukce balkónů nad 
pozemkem parc. č.  3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
- umístění, užívání a udržování (včetně oprav, změn či odstranění)  vjezdu do podzemní garáže 
na pozemku parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, 
- umístění, užívání a udržování (včetně oprav, změn či odstranění)  přesahu podzemní části 
budovy, zřízené v pozemku parc. č. 3463/65 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, v pozemku parc. č. 3463/66 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 
se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 
IČO: 04398343 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
  
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 58 
Návrh na souhlas s umíst ěním části parkovišt ě na pozemku 
ve vlastnictví SMO v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh 
na uzav ření Dodatku č. 1 k nájemní smlouv ě 
  
Usnesení číslo: 09850/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s demolicí garáže a s umístěním části parkoviště na pozemku parc. č. 1111/45, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby „Parkoviště 
Vítězná 9” 

pro investory: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba bydlištěm 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přiloženého snímku č. 2 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2712/2015/MJ ze dne 19. 10. 2015, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc. č. 1111/45, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba bydlištěm 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 59 
Návrh na zám ěr města nesm ěnit a sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09851/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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- část pozemku parc. č. 1739/2, ost. plocha, silnice, o výměře 959 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 3035-188/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1739/520, ost. plocha, 
zeleň, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Fakultní 
nemocnice Ostrava, IČO: 00843989, sídlo 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 1726/12, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 65 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2903-223/2015 oddělena a nově označena jako pozemek 
parc. č. 1726/24, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/193, ost. plocha, ost. komunikace, 
- parc. č. 1739/205, zast. plocha a nádvoří, 
- parc. č. 1739/215, ost. plocha, ost. komunikace, 
- parc. č. 1739/228, ost. plocha, silnice, 
- parc. č. 1739/229, ost. plocha, silnice, 
- parc. č. 1739/252, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/253, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/255, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/342, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/344, ost. plocha, ost. komunikace, 
- parc. č. 1739/345, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/359, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/361, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/362, ost. plocha, ost. komunikace, 
- parc. č. 1739/363, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/370, ost. plocha, ost. komunikace  

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 1739/2, ost. plocha, silnice, o výměře 959 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 3035-188/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1739/520, ost. plocha, 
zeleň, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Fakultní 
nemocnice Ostrava, IČO: 00843989, sídlo 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a to: 
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- část pozemku parc. č. 1726/12, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 65 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2903-223/2015 oddělena a nově označena jako pozemek 
parc. č. 1726/24, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/193, ost. plocha, ost. komunikace, 
- parc. č. 1739/205, zast. plocha a nádvoří, 
- parc. č. 1739/215, ost. plocha, ost. komunikace, 
- parc. č. 1739/252, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/253, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/255, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/342, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/344, ost. plocha, ost. komunikace, 
- parc. č. 1739/345, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/359, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/361, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/362, ost. plocha, ost. komunikace, 
- parc. č. 1739/363, ost. plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1739/370, ost. plocha, ost. komunikace 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo směnit všechny tyto výše 
uvedené nemovité věci společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených 
věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje právo tento záměr 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: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 60 
Předchozí souhlas rady m ěsta k prodeji nemovitých v ěcí svěřených 
městskému obvodu Moravská Ostrava a P řívoz 
  
Usnesení číslo: 09852/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k prodeji nemovitých věcí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 
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1) bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 2952 
na ul. Poděbradova  č. o. 62, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz a na pozemku 
parc. č. 1372/13, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava: 

- bytová jednotka č. 2952/22, spoluvlastnický podíl o velikosti 7255/156333 

2) jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 1691 
na ul. S.K.Neumanna  č. o. 4, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz a na pozemku parc. č. 813/1, 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava: 

- jednotka č. 1691/901 (dílna nebo provozovna), spoluvlastnický podíl o velikosti 22584/103626

  
 

RM_M 67 
Souhlas s podnájmem jednotky č. 3030/24 v dom ě na ul. Horní 3030/96, 
Ostrava-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 09853/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k jednotce č. 3030/24, vymezené podle zákona o 
vlastnictví bytů, způsob využití - byt, o velikosti 2+kk ve 3. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 3030, který je součástí pozemku parc. č. 332, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. 
Horní č. or. 96, Ostrava-Bělský Les, 

mezi nájemcem xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx a podnájemcem, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou. 
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RM_M 68 
Návrh na uzav ření dodatku č. 3 k nájemní smlouv ě ev. č. 2717/2009/MJ 
ze dne 6. 11.2009. Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na pronájem částí 
budovy č. p. 1045, která je sou částí pozemku parc. č. 718, k. ú. Poruba. 
  
Usnesení číslo: 09854/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ev. č. 2717/2009/MJ 
ze dne 6. 11. 2009, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č.
717, ostatní plocha, zeleň v zástavbě, a části prostor v budově č. p. 1045, 
která je součástí  pozemku parc. č. 718, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, s nájemcem 

Asociace TRIGON, o.p.s., IČO: 27027686, se sídlem Skautská 1045/3, Poruba, 708 00 Ostrava,

z důvodu snížení plochy pronajímaných prostor a úpravy výše nájemného, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem části prostor 
v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 1045, stavba občanského vybavení, která je součástí 
pozemku parc. č. 718, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, na ul. Skautská 
č. or. 3, Ostrava-Poruba, sestávající se z místností: 
1.10 o výměře 5,15 m2 

1.11 o výměře 5,89 m2 

1.12 o výměře 14,76 m2 

1.13 o výměře 15,24 m2 

1.14 o výměře 2,61 m2 

1.15 o výměře 2,02 m2 

1.16 o výměře 21,82 m2 

s žadatelem Družstvo NAPROTI, IČO: 28635574, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 
Zeyerova 2572/1, PSČ 70200 

na dobu neurčitou a s výší nájemného 54,77 Kč/m2/rok, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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RM_M 77 
Návrh na souhlas oprávn ěného z v ěcného b řemene pro Povodí Odr y, 
s. p. 
  
Usnesení číslo: 09855/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

na straně oprávněného z věcného břemene s tím, že se stavba vodního díla - jezu, stala součástí 
pozemků: 

parc. č. 904/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, 

p. p. č. 1129/1 - koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

oba ve vlastnictví: 

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 
Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem Varenská 49, Ostrava, PSČ 701 26 
IČO: 70890021, 

dle geometrických plánů pro vyznačení vodního díla v katastru nemovitostí č. 1008-12/2018 
vyhotoveným pro k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, v roce 2018, č. 2260-30/2018 
vyhotoveným pro k. ú. Přívoz, obec Ostrava, v roce 2018, které jsou přílohou č. 2/1, č. 2/2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 79 
Návrh na zám ěr města vyp ůjčit části pozemk ů v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09856/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 405/1 - ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, a to část A o výměře 3 m2 a část B o výměře 3 m2, dle zákresu ve snímku, který je
přílohou číslo 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 80 
Návrh na uzav ření smluv o z řízení služebností ve více k. ú. m ěsta 
Ostravy s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 09857/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby inženýrských sítí: kabelového vedení veřejného osvětlení, světelného 
signalizačního zařízení, vodovodních řádů DN 100, DN 150, DN 200 a  DN 300 a kanalizace 
DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 a DN 800, kanalizačních sběračů DN 700, DN 1200, DN 
1500, DN 1700 a DN 2200 

k pozemkům: 
 - p. p. č. 1079/7 - ostatní plocha, dráha, 
 - p. p. č. 1079/14 - ostatní plocha, dráha, 
 - p. p. č. 455/141 - ostatní plocha, dráha, 
 - p. p. č. 455/114 - ostatní plocha, dráha, 
 - p. p. č. 612/118 - ostatní plocha, jiná plocha, 
 vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

- parc. č. 4428/2 - ostatní plocha, dráha, 
- parc. č. 4428/7 - ostatní plocha, dráha, 
 oba v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, 

- parc. č. 2970/11 - ostatní plocha, dráha, 
- parc. č. 2967/14 - ostatní plocha, dráha, 
- parc. č. 2967/16 - ostatní plocha, dráha, 
- parc. č. 2966/17 - ostatní plocha, dráha, 
 vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

- parc. č. 3736/1 - ostatní plocha, dráha v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

- p. p. č. 475/2 -  ostatní plocha, ostatní komunikace,  
- p. p. č. 937 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 
 oba v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

- parc. č.  1447/14 -  ostatní plocha, dráha, 
- parc. č.  1447/16 -  ostatní plocha, dráha,  
- parc. č.  1434 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
- parc. č.  1435 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
 vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, údržbu, 
provádění oprav a rekonstrukce cyklistických stezek: 

- cyklistické stezky trasy M podél silnice II/479, ul. Opavská v úseku Tesco - Interspar 
na částech pozemků parc. č. 2970/11 ostatní plocha, dráha a parc. č. 2967/14 ostatní plocha, 
dráha oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
- cyklistické stezky propojeni ul. Pavlova - Plzeňská na částech pozemků p. p. č. 1079/7 ostatní 
plocha, dráha a p. p. č. 1079/14 ostatní plocha, dráha oba v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, 
- cyklistické stezky podél ul.  Martinovská - cyklistická trasa T v místě křižovatky 
u ul. B. Nikodéma na části pozemku parc. č. 4428/7 ostatní plocha, dráha v k. ú. Poruba – sever, 
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 

  
 

RM_M 81 
Návrh prodat nemovité v ěci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09858/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 1335/25  - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 5 m2, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřenou 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 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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- část pozemku parc. č. 143/74 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 6 m2, 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   

do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO: 70994234 

za kupní cenu ve výši 2.750,- Kč + DPH v zákonné výši 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 83 
Návrh dohody o splátkách k dluhu ve výši 67.060,- Kč z titulu užívání 
bytu č. 61 na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 09859/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně věřitele o neuzavření dohody o splátkách s 
panem xxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k úhradě dluhu ve výši 67.060,- Kč s 
příslušenstvím  (formou 134 splátek ve výši 500,- Kč a poslední 135. splátkou ve výši 60,- Kč), 
který vznikl z titulu užívání bytu č. 61 na ulici Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, bez 
právního důvodu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 93 
Návrh koupit pozemek v k. ú. Hrab ůvka, obec Ostrava, návrh na jeho 
svěření městskému obvodu Ostrava- Jih, návrh prodat pozemek 
v k. ú. Pet řvald u Nového Ji čína, obec Pet řvald 
  
Usnesení číslo: 09860/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit 
pozemek p. p. č. 240/39  v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava  

z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu obvyklou ve výši 46.240,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p. p. č. 240/39 v k. ú. Hrabůvka, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, 
že předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví  

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit pozemek p. p. č. 240/39 v k. ú. Hrabůvka, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětný pozemek statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
4) souhlasí 
  

s návrhem prodat 

pozemek p. p. č. 819/22 v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

Obci Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald 175, PSČ 742 60, IČO: 00298263 
za  cenu obvyklou ve výši 33.450,- Kč 
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 100 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce a dohody o skon čení výp ůjčky 
  
Usnesení číslo: 09861/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků v: 

a) k. ú. Slezská Ostrava, obe Ostrava, a to: 
- parc. č. 5596/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 

- parc. č. 5596/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2 

- parc. č. 5605 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 

- parc. č. 5606 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 17 m2 a část B o výměře 
25 m2 

b) k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
- parc. č. 3265/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 

- parc. č. 3265/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

za účelem úpravy 4 autobusových zastávek, rekonstrukce vozovky, částečné rekonstrukce 
propustků a mostu ev. č. 479-015 v rámci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 
Ostrava, ul. Těšínská II. etapa” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2021 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít dohodu o skončení výpůjčky k pozemkům v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 455/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 391 m2 a části B 
o výměře 204 m2 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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- p. p. č. 455/76 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 152 m2 

- p. p. č. 455/109 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 163 m2 

- p. p. č. 455/111 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 259 m2 

- p. p. č. 455/116 - ostatní plocha, silnice, a to části A o výměře 125 m2 a části B o výměře 464 m2

- p. p. č. 455/117 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 278 m2 

- p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 516 m2 

- p. p. č. 736/26 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2 

- p. p. č. 736/27 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

k 31. 8. 2018 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 102 
Návrh koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, ob ec Ostrava a uzavřít 
kupní smlouvu 
  
Usnesení číslo: 09862/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to: 
- p. č. st. 253 
- p. č. st. 536 
- p. p. č. 212/5 
- p. p. č. 1049 
- p. p. č. 253/1 

od: 
MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 04, Praha 6, IČO: 
00016187 

vše za kupní cenu v celkové výši 702.000,- Kč, 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 7 předloženého materiálu, 

za podmínky, že bude doložen souhlas Ministerstva financí s přímým prodejem 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 103 
Návrh na uzav ření nájemních smluv k pozemk ům v k. ú. Výškovice 
u Ostravy a Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09863/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 793/379 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15,70 m2 

- parc. č. 793/408 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11,80 m2 

s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky a kanalizační přípojky v rámci 
stavby „Novostavba rodinného domu v Ostravě - Výškovicích” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 2.475,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, 
který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní 
a kanalizační přípojky ve prospěch nájemce jako oprávněného do veřejného seznamu, nejpozději 
však 31.12.2020 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 4246/14 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 22,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

za účelem umístění sociálního zázemí pro řidiče městské hromadné dopravy 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 2,025,- Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy do předání předmětu nájmu zpět 
pronajímateli, nejpozději do 31.12.2020 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 22 
Veřejná zakázka „Vým ěna st řešních oken na ul. Horní 100/3032”, 
poř. č. 172/2018 
  
Usnesení číslo: 09864/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výměnu střešních 
oken v bytovém domě na ul. Horní 100/3032 v Ostravě – Bělském lese v rozsahu přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

TB MONT Morava s.r.o. 
Sídlo: č.p. 231, 739 36 Bruzovice 
IČO: 29398941 

za cenu nejvýše přípustnou 384.415,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 1 
Návrh na zm ěnu koncepce odkanalizování m ěstského obvodu 
Michálkovice 
  
Usnesení číslo: 09865/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

investičnímu odboru MMO změnu koncepce odkanalizování městského obvodu Michálkovice z 
kanalizace splaškové na kanalizaci jednotnou  
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RM_M 24 
Vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP v četně 
zpracování plánu BOZP v rámci stavby „Kanalizace Hr ušov - osady” 
  
Usnesení číslo: 09866/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP v 
rámci stavby „Kanalizace Hrušov - osady”  

zhotoviteli: 

Ing. Antonín Tělupil, K Myslivně 2092/45, 708 00 Ostrava-Poruba, 

IČO: 11527838 

za cenu nejvýše přípustnou 167.000,- Kč bez 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: 10.09.2018
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 27 
Návrh na uzav ření smlouvy na realizaci akce „Rekonstrukce 
a prodloužení sb ěrače B do Radvanic, náhradní výsadba” 
  
Usnesení číslo: 09867/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic 
- náhradní výsadba” v k. ú. Slezská Ostrava a k. ú. Radvanice dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se zhotovitelem: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem: Antonína Brože 
3124/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 25816977  
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RM_M 32 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na rea lizaci stavby  
„Rekonstrukce ČSOV Pašerových, kanalizace v ul. Grmelova” 
  
Usnesení číslo: 09868/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 1870/2014/OI/LPO ze dne 20. 8. 2014 na realizaci 
stavby Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod Pašerových, kanalizace v ul. 
Grmelova  se zhotovitelem 

TALPA - RPF, s.r.o., Holvekova 645/36, Ostrava Kunčičky, PSČ 718 00, IČO: 64615391 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 33 
Návrh na uzav ření Dohody o ukon čení smluvního vztahu s fy ATELIER 
38 s.r.o. na zpracování projektové dokumentace stav by „Kanalizace 
Bártovice - Stoka B, B1 a B1.1” 
  
Usnesení číslo: 09869/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu, založeného Smlouvou 
o dílo č. 0436/2015/OI/ZFUN ze dne 5. 3. 2015 na zpracování projektové dokumentace stavby 
Kanalizace Bártovice - Stoka B, B1 a B1.1 

se zhotovitelem 

ATELIER 38 s.r.o., Porážkova 1424/20, Ostrava, IČO: 25858343 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 61 
Návrh na uzav ření smlouvy o smlouv ě budoucí o z řízení služebnosti 
inženýrské sít ě v souvislosti se stavbou uvedenou v rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09870/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce vodovodu ul. 17. listopadu” mezi vlastníkem  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 33 
Ostrava-Poruba                                                                

a budoucím oprávněným  

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

  
 

RM_M 62 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce vodovodu Proskovice, ul. S větlovská” 
  
Usnesení číslo: 09871/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce vodovodu 
Proskovice, ul. Světlovská” mezi povinným ze služebnosti: 
xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx 
bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným ze služebnosti: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 63 
Návrh na uzav ření „Kupní smlouvy” v souvislosti se stavbou 
“Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” 
  
Usnesení číslo: 09872/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souvislosti se stavbou „Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” koupit dříví od 
prodávajícího: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
IČO: 01312774 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 246,30 Kč včetně DPH a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 64 
Uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní výsadby pr o stavbu 
„Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” 
  
Usnesení číslo: 09873/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní výsadby a související následné péče pro stavbu 
„Cyklostezka Želivského, Na Rovince“  se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
IČO: 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 
132 127,51 Kč bez DPH v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 65 
Uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní výsadby pr o stavbu 
„Cyklostezka Nová Ves - vodárna- 1. etapa” 
  
Usnesení číslo: 09874/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní výsadby a související následné péče pro stavbu 
„Cyklostezka Nová Ves – vodárna – 1.etapa“  se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, 



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 83/118 
  

s.r.o., IČO: 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava za cenu nejvýše 
přípustnou 134  944,64 Kč bez DPH v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 66 
Uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní výsadby pr o stavbu 
„Cyklistické propojení 17. listopadu , VTP” 
  
Usnesení číslo: 09875/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní výsadby a související následné péče pro stavbu 
„Cyklistické propojení 17.listopadu, VTP“  se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, 
s.r.o., IČO: 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava za cenu nejvýše 
přípustnou 115 702,54 Kč bez DPH v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 70 
Vystavení objednávky na úpravy hrany tramvajových z astávek Stodolní 
na ul. Nádražní dle cenové nabídky 
  
Usnesení číslo: 09876/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na úpravy hrany tramvajových zastávek Stodolní na ul. Nádražní 
dle cenové nabídky ze dne 14.8.2018 zhotoviteli: 

STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 60838744 

za cenu nejvýše přípustnou 280 918,40 Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 05.09.2018
 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 71 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 3 ke smlouv ě o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ 
ze dne 6. 3. 2018 ke stavb ě „Komunikace a inženýrské sít ě Polanka, 
Janová” 
  
Usnesení číslo: 09877/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6. 3. 2018 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a společností 
Lesostavby Frýdek - Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek -Místek, IČO: 45193118, na 
realizaci stavby „Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 73 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo z d ůvodu vzniku 
víceprací a mén ěprací v rámci zakázky „Revitalizace areálu bývalých  
kasáren Hrane čník - SO 05 - interiér” 
  
Usnesení číslo: 09878/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1447/2018/OI/VZKÚ z důvodu vzniku méněprací 
a víceprací v rámci zakázky „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 05 - interiér” 
se zhotovitelem 

AMBRA - Group, s.r.o. 
se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek - Místek 
IČO: 25379887 

kterým se upravuje cena díla na částku 2 530 921,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
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RM_M 74 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě na realizaci stavby „Oprava 
lesní cesty B řeziny, k. ú. Stará Ves nad Ond řejnicí” 
  
Usnesení číslo: 09879/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 1431/2018/OI/VZKÚ ze dne 2.5.2018 
s 
JANKOSTAV s.r.o. 
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice 
IČO: 25855581 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření Smlouvy 
o dílo a smlouvy p říkazní na zpracování projektové dokumentace 
  
Usnesení číslo: 09880/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní na zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti se zhotovitelem: 

JS Property a.s., Chopinova 756/1, Přívoz, 702 00  Ostrava, IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou266.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Kanaliza ční přípojka objektu Ostravské m ěstské lesy v 
Ostrav ě - Proskovicích”, po ř. č. 138/2018 
  
Usnesení číslo: 09881/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
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„Kanalizační přípojka objektu Ostravské městské lesy v Ostravě - Proskovicích” 
v k. ú  Proskovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

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

za cenu nejvýše přípustnou 455 762,98 Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce Ú ČOV - rekonstrukce vým ěníku kalu VN 
(DPS+AD)”, po ř. č. 151/2018 
  
Usnesení číslo: 09882/RM1418/133 

(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 ÚČOV - rekonstrukce výměníku kalu VN” v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

V & V stavební a statická kancelář, spol. s r.o. 
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 26831929 

za cenu nejvýše přípustnou 669.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvoden dosazovacích ná drží na ÚČOV 
Ostrava (DPS+AD)”, po ř. č. 140/2018 
  
Usnesení číslo: 09883/RM1418/133 

(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 rozvoden dosazovacích nádrží na ÚČOV Ostrava” 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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KONEKO, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 00577758 

za cenu nejvýše přípustnou 360.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kompresor ů pro míchání vyhnívacích 
nádrží na Ú ČOV(DPS+AD)”, po ř. č. 150/2018 
  
Usnesení číslo: 09884/RM1418/133 

(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 kompresorů pro míchání vyhnívacích nádrží na ÚČOV” 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

MISTFIN s.r.o. 
se sídlem: Energetiků 942, Lutyně, 735 14 Orlová 
IČO: 04034724 

za cenu nejvýše přípustnou 465.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Ra dvanice 
a Bartovice v četně komunikace - BOZP”, po ř. č. 139/2018 
  
Usnesení číslo: 09885/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně zpracování plánu BOZP 
a jeho následné aktualizace při realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast 
Radvanice, Bartovice včetně komunikace” v k. ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

 



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 88/118 
  

After mining, a.s. 
se sídlem: Zámostní 1240/41, 710 00 Ostrava 
IČO: 64618650 

za cenu nejvýše přípustnou 420.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Monitoring skalní st ěny - Slezská Ostrava”, 
poř. č. 158/2018 
  
Usnesení číslo: 09886/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení 
monitoringu skalní stěny v rámci stavby „Prodloužení sběrače B do Radvanic” v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

INSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČO: 03579727 

za cenu nejvýše přípustnou 742.050,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Berma řeky Ostravice - komunikace a opevn ění”, 
poř. č. 95/2018 
  
Usnesení číslo: 09887/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09227/RM1418/128 
k usnesení č. 09710/RM1418/132 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci staveb 
„Rekonstrukce komunikace pro pěší v Bermě řeky Ostravice” a „Stavební úprava opevnění 
bermy řeky Ostravice - Moravský břeh - SO 03” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
z důvodu uvedeného v předloženém materiálu účastníka, který předložil svou nabídku 
pod poř. č. 1: 



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 89/118 
  

HYDRO & KOV s.r.o. 
se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň 
IČO: 27720161 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů 
a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, na realizaci staveb „Rekonstrukce komunikace pro pěší v Bermě řeky 
Ostravice” a „Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice - Moravský břeh - SO 03” v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který se umístil podle hodnocení nabídek jako 
druhý v pořadí: 

Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek 
IČO: 45193118 
a 
K2 stavební Moravia s.r.o. 
se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava 
IČO: 28573994 

sdružené ve „Společnost Lesostavby - K2 - Bermy řeky Ostravice - komunikace a opevnění” 

za cenu nejvýše přípustnou 15.683.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Sportovní hala - Sokolovna Svinov”, p oř. č. 236/2017 
  
Usnesení číslo: 09888/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07872/RM1418/110 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli 
dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci 
stavby „Sportovní hala - Sokolovna Svinov“, v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s účastníkem, který 
předložil svou nabídku pod poř. č. 8: 

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

za cenu nejvýše přípustnou 34 649 287,92 Kč bez DPH 
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RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „Kanalizace Nová Ves ul. Rolnická a re konstrukce 
vodovodu ul. U Bo říka (PD+AD)”, po ř. č. 68/2018 
  
Usnesení číslo: 09889/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09606/RMm1418/28 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

své usnesení č. 09606/RMm1418/28 ze dne 26. 6. 2018, kterým rozhodla o výběru dodavatele a 
uzavření smlouvy na vypracování dokumentací a výkon autorského dozoru pro stavbu 
„Kanalizace Nová Ves - ulice Rolnická a rekonstrukce vodovodu ul. U Boříka“ s dodavatelem 
Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 48391531  

  
2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
dokumentací a výkon autorského dozoru pro stavbu „Kanalizace Nová Ves ul. Rolnická 
a rekonstrukce vodovodu ul. U Boříka” v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu 
se společností: 

Sweco Hydroprojekt a.s. 
se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4 
IČO: 26475081 

za cenu nejvýše přípustnou 645.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka „M ěstská nemocnice Ostrava - rekonstrukce rozvod ů 
VN”, po ř. č. 189/2018 
  
Usnesení číslo: 09890/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
nazvané „ORG 6207 Městská nemocnice Ostrava, Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV”, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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MSEM, a.s. 
se sídlem: Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek 
IČO: 646 10 080 

za cenu nejvýše přípustnou 5.583.195,- Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka „Náb řeží Ostravice - mostní pilí ř bývalé St řelni ční 
lávky”, po ř. č. 166/2018 
  
Usnesení číslo: 09891/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 2.2 rekonstrukce mostního pilíře 
bývalé Střelniční lávky” v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

Pizarra Mont s.r.o. 
se sídlem: Záhumenní 505, 747 22 Dolní Benešov 
IČO: 03748774 

za cenu nejvýše přípustnou 2.517.514,39 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 15 
Zpřístupn ění školských organizací - výkon TDS + BOZP 
  
Usnesení číslo: 09892/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na  zpracování plánu BOZP, výkon technického dozoru a koordinátora BOZP po dobu realizace 
stavby „Zpřístupnění školských příspěvkových organizací, zřízených SMO, imobilním osobám” 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
a zhotovitelem: 
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Ing. Martin Prokop, Vratimovská 553, 739 34 Václavovice 

IČO: 73204994 

za cenu 187.000,- bez DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 16 
Veřejná zakázka „Revitalizace parku u Biskupství (PD+A D+IČ)”, 
poř. č. 187/2018 
  
Usnesení číslo: 09893/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské 
činnosti, autorského dozoru a vypracování plánu BOZP, to vše v rámci stavby „Revitalizace 
parku u Biskupství“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu s dodavatelem: 

Ing. arch. Ondřejem Vysloužilem 
se sídlem: Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 73060755  

za cenu nejvýše přípustnou 356.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 17 
Veřejná zakázka „Nová radnice - klimatizace”, po ř. č. 075/2018 
  
Usnesení číslo: 09894/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09568/RM1418/131 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů 
o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 



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 93/118 
  

znění, na realizaci stavby „Nová radnice - klimatizace”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

TEMEX, spol. s r.o. 
se sídlem: Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO: 42767873 

za cenu nejvýše přípustnou 21.026.665,60 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 18 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření Smlouvy 
o dílo na zpracování studií rekonstrukcí ve řejného osv ětlení 
  
Usnesení číslo: 09895/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování „Studie 
rekonstrukce VO lokalita sídliště Šídlovec” a „Studie rekonstrukce VO lokalita E. Rošického -
Jižní svahy”, za cenu nejvýše přípustnou 288 000,- Kč bez DPH se společností PTD Muchová, 
s.r.o., IČO: 27767931, se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_VZ 19 
Veřejná zakázka „D ětské centrum Dome ček - stavebn ě technický 
průzkum”, po ř. č. 161/2018 
  
Usnesení číslo: 09896/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování 
stavebně technického průzkumu objektu Dětské centrum Domeček v rámci přípravy stavby 
„Dětské centrum Domeček” v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

MARPO s.r.o. 
se sídlem: 28 října 66/201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 41033078 
za cenu nejvýše přípustnou 690 000,- Kč bez DPH  
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RM_VZ 20 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
o dílo na zpracování projektové dokumentace pro prová dění stavby 
„Oprava litinového vodovodu DN 80 a DN 100 na ulici  K Hájku” v Ostrav ě 
- Plesné 
  
Usnesení číslo: 09897/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby „Oprava litinového vodovodu DN 80 a DN 100 na ulici 
K Hájku” v Ostravě  - Plesné se zhotovitelem: 

Ing. Renata Fuková 

Místo podnikání: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 

IČO: 15497551 

za cenu nejvýše přípustnou 189.000 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 25 
Veřejná zakázka „Dostavba kanalizace v ul. Na Svém (PD+AD+I Č)”, 
poř. č. 178/2018 
  
Usnesení číslo: 09898/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy stavby „Dostavba 
kanalizace v ul. Na Svém” v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností: 

HydroIdea s.r.o. 
se sídlem: Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov 
IČO: 02929368 

za cenu nejvýše přípustnou 495 000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 27 
Veřejná zakázka „Divadlo loutek - fasáda, okna, d řevěné prvky”, 
poř. č. 089/2018 
  
Usnesení číslo: 09899/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09345/RM1418/129 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky 
předložení dokladů o kvalifikaci a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 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, s účastníkem, 
který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o. 
se sídlem: Rožmitál pod Třemšínem, Bezděkovská 467, PSČ 262 42 
IČO: 28491670 

za cenu nejvýše přípustnou 10.799.686,46 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 28 
Veřejná zakázka „LDN Radvanice - zateplení obvodového plášt ě 
a vým ěna oken a dve ří - TDS+BOZP”, po ř. č. 122/2018 
  
Usnesení číslo: 09900/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „LDN 
Radvanice - zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří - TDS+BOZP”, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, se společností: 

JS Property, a.s. 
se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00  Ostrava - Přívoz 
IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou 840.000,00 Kč bez DPH 
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RM_VZ 29 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce deš ťové kanalizace ul. U K říže -
PD+AD+IČ”, po ř. č. 153/2018 
  
Usnesení číslo: 09901/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané 
„Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. U Kříže - PD+AD+IČ”, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, se společností: 

KB projekt Aqua s.r.o. 
se sídlem: Staroveská 129/154, Proskovice, 724 00  Ostrava 
IČO: 06020364 

za cenu nejvýše přípustnou 427.000,00 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 30 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu ul. Noviná řská - PD+AD+IČ”, 
poř. č. 141/2018 
  
Usnesení číslo: 09902/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané 
„Rekonstrukce vodovodu ul. Novinářská - PD+AD+IČ” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
se společností: 

KONEKO, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 
IČO: 00577758 

za cenu nejvýše přípustnou 849.900,00 Kč bez DPH 
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RM_VZ 31 
Smlouva o dílo a smlouva p říkazní na výkon činnosti koordinátora BOZP 
a odborný dozor p ři činnostech provád ěných hornickým zp ůsobem pro 
stavbu „Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní“ 
  
Usnesení číslo: 09903/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně 
zpracování plánu BOZP a odborný dozor při činnostech prováděných hornickým 
způsobem pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní“ se zhotovitelem 

Ing. Pavel Himler 
Zátiší 754, 735 31 Bohumín, IČO: 64595218 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 32 
Veřejná zakázka „Demolice objektu Sokolská“ po ř. č. 128/2018 
  
Usnesení číslo: 09904/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09573/RM1418/131 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli 
dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci 
demolice objektu na ulici Sokolská tř. 2641/62, Ostrava, s účastníkem, který předložil svou 
nabídku pod pořadovým číslem 4: 

PB SCOM s.r.o. 
IČO: 25397087 
se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice 

za cenu nejvýše přípustnou 6.602.273,33 Kč bez DPH 
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RM_M 51 
Oznámení o projednání Návrhu zprávy o uplat ňování Územního plánu 
Řepišt ě 
  
Usnesení číslo: 09905/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text odpovědi k oznámení o projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Řepiště 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 86 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 09906/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 06955/RM1418/99 
k usnesení č. 07392/RM1418/104 
k usnesení č. 09784/RMm1418/29 
  
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: 
• částí pozemků parc. č. 1415/2, parc. č. 1488/1, parc. č. 1489/1, parc. č. 1485/4,  
parc. č. 1485/1, parc. č. 1485/3 a parc. č. 1490/1 vše v k. ú. Hošťálkovice, pro městský obvod 
Hošťálkovice, 
• nemovitostí (stavby garáží) a pozemků v lokalitě ul. Skautská, Hlavní třída, Nad Porubkou 
a Slavíkova v k. ú. Poruba-Sever a k. ú. Poruba (dle přílohy usnesení č. 1 a č. 2 MOb Poruba), 
pro městský obvod Poruba, 
• nemovitostí (stavby garáží) na pozemcích p. č. st. 1637, p. č. st. 2900, p. č. st. 2902, 
p. č. st. 2903, p. č. st. 2911, p. č. st. 2912, p. č. st. 2918, p. č. st. 2922 a p. č. st. 4285 
v k. ú. Zábřeh-VŽ, pro městský obvod Vítkovice,  

  
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 p. č. st. 568 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, pro městský obvod 
Nová Ves, 
• ½ podílu k pozemku 2323/6 a ½ podílu k pozemku parc. č. 940/49 vše v k. ú. Morkůvky, obec 
Morkůvky, pro městský obvod Stará Bělá  
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RM_M 104 
Předchozí souhlas rady m ěsta k výp ůjčce nebo pronájmu částí 
nemovitostí sv ěřených m ěstskému obvodu Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09907/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k pronájmu: 

• částí pozemků parc. č. 1478/1, parc. č. 1206/2, parc. č. 1466/1 a parc. č. 5178  vše 
v k. ú. Slezská Ostrava, parc. č. 1775/1 v k. ú. Kunčičky, parc. č. 197/1 a parc.č. 414/6 
v k. ú. Muglinov, parc. č. 1/1, parc.č. 144/1 a parc. č. 385/6 v k. ú. Heřmanice za účelem 
umístění reklamních zařízení, sloužících k propagaci volebního hnutí OSTRAVAK, 
a to na dobu určitou od 1. 9. 2018 do 15. 10. 2018, pod číslem 55 a) 

  
2) nevydává 
  

předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k pronájmu: 

• částí pozemků parc. č. 155 a parc. č. 227/1 v k. ú. Slezská Ostrava za účelem umístění 
reklamních zařízení, sloužících k propagaci volebního hnutí OSTRAVAK, a to na dobu 
určitou od 1. 9. 2018 do 15. 10. 2018, pod číslem 55b) 

  
 

RM_VZ 33 
Soutěž o návrh „KONCERTNÍ HALA M ĚSTA OSTRAVY”, po ř. č. 212/2018
  
Usnesení číslo: 09908/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání žádostí o účast v soutěži o návrh dle ust. § 146 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na řešení projektu 
„KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY”, dle předloženého materiálu    
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2) jmenuje 
  

porotu ve složení 

členové závislí: 
Tomáš Macura - zástupce statutárního města Ostravy 
Zbyněk Pražák - zástupce statutárního města Ostravy 
Petra Bernfeldová - zástupce městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

členové nezávislí: 
Krzysztof Ingarden - nezávislý architekt, Kraków 
Rafi Segal - nezávislý architekt, Boston/Tel Aviv 
Valerie Mulvin - nezávislá architektka, Dublin 
Jakub Szczęsny- nezávislý architekt, Warszawa 

náhradníci závislí: 
Břetislav Riger - zástupce statutárního města Ostravy 
Lukáš Semerák - zástupce městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

náhradníci nezávislí: 
Adam Rujbr - nezávislý architekt, Praha 
Tadeáš Goryczka - nezávislý architekt, Ostrava  

  
3) schvaluje 
  

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

  
4) ukládá 
  

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

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

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_M 8 
Závěrečné vyhodnocení ú činnosti injektáže strom ů proti klín ěnce 
jírovcové  
  
Usnesení číslo: 09909/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o objednání závěrečného vyhodnocení účinnosti ošetření stromů proti klíněnce jírovcové 
u RNDr. Tomáše Kurase, Ph.D., IČO: 70618470, se sídlem Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava, 
za cenu nejvýše přípustnou 139 000,- Kč, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí vystavit 
objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.08.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 21 
Vyjád ření pro Lesy České republiky, s. p., k návrhu na standardizaci 
geografického názvosloví vodních nádrží 
  
Usnesení číslo: 09910/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost právního subjektu Lesy České republiky, s. p., ze dne 18. 7. 2018 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s obsahem vyjádření k žádosti právního subjektu Lesy České republiky, s. p., 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 
zaslat vyjádření dle přílohy č. 2 předloženého materiálu právnímu subjektu Lesy České 
republiky, s. p. 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.08.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 26 
Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 2621/2017/OŽP/VZKÚ na realizaci
projektu „Ov ěření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a .s., 
(bývalé Zachemo) v Ostrav ě a analýza rizik” 
  
Usnesení číslo: 09911/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 07123/RM1418/100 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně statutárního města Ostravy o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Ověření aktuálního 
stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik” č. 
2621/2017/OŽP/VZKÚ ze dne 29. 9. 2017, se společností AQUATEST a.s., IČO: 44794843, se 
sídlem Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy 

  
 

RM_M 50 
Přijetí dar ů do Fondu pro d ěti ohrožené zne čištěním ovzduší 
  
Usnesení číslo: 09912/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 100.000 Kč od právnické 
osoby: BorsodChem MCHZ, s.r.o., IČO: 26019388, se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, 
Chemická 2039/1, PSČ 709 00 dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 
příslušné darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 30.000 Kč od fyzické 

osoby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy a o uzavření příslušné darovací 
smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 105 
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Re vitalizace aleje 
na ul. Zborovská” a p řesunutí finan čních prost ředků na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 09913/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o prodloužení termínu realizace projektu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

„Revitalizace aleje na ul. Zborovská” z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
zapracovat do rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 částku 739.586 Kč na realizaci 
projektu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz „Revitalizace aleje na ul. Zborovská” 
dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 46 
Provád ěcí smlouva na po řízení a technickou podporu produktu VMware 
se spol. MERIT GROUP a. s. 
  
Usnesení číslo: 09914/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření prováděcí smlouvy č. 2018 - 032 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí 
k produktům VMware a souvisejících služeb ze dne 29. 9. 2016 se spol. MERIT GROUP a.s. se 
sídlem Březinova 136/7, 772 00 Olomouc, IČO: 64609995, za cenu 529 042,69 Kč bez DPH dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 84 
Návrh dodatku č. 32 ke Smlouv ě na poskytování služeb elektronických 
komunikací se spole čností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 09915/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 32 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 
ev. č. 0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, 
Přívoz, 702 00, IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 85 
Návrh na uzav ření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu 
informa čních technologií pro St ředisko volného času, Ostrava -
Moravská Ostrava, p. o., spole čností Ovanet a.s. 
  
Usnesení číslo: 09916/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií pro Středisko 
volného času, Ostrava - Moravská 0strava, p. o. společností Ovanet a.s. se sídlem 
Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu    

  
 

RM_VZ 23 
Návrh na uzav ření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory 
k produkt ům spole čnosti NetApp se spole čností CDC Data s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09917/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické 
podpory se společností CDC Data s.r.o., se sídlem: Kaštanová 618/141c, Horní Heršpice, 617 00 
Brno, IČO: 25344609, za cenu 746.400,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 96 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Voz ňákové, Ph.D., 
náměstkyn ě primátora, do Rakouska (Víde ň) a do Lucemburska 
(Lucemburk) ve dnech 22.-24.07.2018 
  
Usnesení číslo: 09918/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 09502/RM1418/131 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 
primátora, do Rakouska (Vídeň) a do Lucemburska (Lucemburk) ve dnech 22.-24.07.2018 

  
 

RM_M 72 
Návrh na uzav ření Dodatku ke Smlouv ě o vkladovém ú čtu č. 3900001125 
uzavřené dne 31.08.2012 s J&T bankou, a.s 
  
Usnesení číslo: 09919/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku ke Smlouvě o vkladovém účtu č. 3900001125 uzavřené dne 31.08.2012 
s J&T bankou, a.s. se sídlem, Pobřežní 14, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 47115378 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) svěřuje 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu v  J&T bance, a.s., 
se sídlem, Pobřežní 14, PSČ 186 00, IČO: 47115378, rozhodoval o uzavření Dodatků 
ke Smlouvě o vkladovém účtu č. 3900001125 týkající se odst. 1.1. – změna úrokových sazeb 
(navýšení nebo snížení)  

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 27.09.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 95 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 09920/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků 

a) městskému obvodu Proskovice ve výši 125 tis. Kč na opravu památníku CZE8119-7926 
b) městskému obvodu Radvanice a Bartovice ve výši 67 tis. Kč na opravu památníku 
CZE8119-7927 
c) městskému obvodu Nová Ves ve výši 576 tis. Kč na Opravu havarijního stavu chodníků na ul. 
Bartošově k autobusovým zastávkám MHD 
d) městskému obvodu Petřkovice ve výši 7 150 tis. Kč na akci Protipovodňová opatření - oprava 
opěrných zídek a opěrných břehů 
e) městskému obvodu Poruba ve výši 117 125,93 Kč na opravu sociálního bytu č. 4 
na ul. Dělnické 320/38 
f) městskému obvodu Vítkovice ve výši 100 tis. Kč na opravu sociálního bytu č. 16 
na ul. Ocelářská 41/16 
g) městskému obvodu Polanka nad Odrou ve výši 10 159 tis. Kč na akci Stavební úpravy školy č. 
p. 330 

  
2) rozhodla 
  

o změně účelu části dotace ve výši 140 tis. Kč, poskytnuté městskému obvodu Krásné Pole 
na akci Závlek cyklostezky Q - větev A na akci Chodník u bývalé školky 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 34352, ORJ 120 o 3 600 tis. Kč (A.1.) 
(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ103533063, org. 92000000 o 11 050 tis. Kč 
                                                ÚZ 103133063, org. 92000000 o 1 300 tis. Kč 
(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013, org. 93000000 o 607 tis. Kč 
                                                ÚZ 104113013, org. 93000000 o 72 tis. Kč 
(A.4.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 107117015, org. 99000000 o 15 tis. Kč 
                                                ÚZ 107517016, org. 99000000 o 253 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 
(A.4.) na ORJ 120, pol. 4113, ÚZ 90002, org. 88000000 o 124 tis. Kč 
                                                                  org. 96000000 o 920 tis. Kč 
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- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
(A.4.) na ORJ 120, pol. 4122, ÚZ 112100000, org. 97000000 o 9 tis. Kč 
                                                ÚZ 112500000, org. 97000000 o 49 tis. Kč 
na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 1 020 tis. Kč (A.6.) 

- investiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4222, ÚZ 201, ORJ 120 o 480 tis. Kč (A.6.)                     

- nedaňové příjmy 
na § 3639, pol. 2133, ORJ 137 o 3 246 tis. Kč (C.18.) 

- běžné výdaje 
na § 6171, pol. 5660, ORJ 132 o 300 tis. Kč (B.1.) 
na § 6171, pol. 5179, ORJ 133 o 65 tis. Kč (C.3.) 
na § 2271, pol. 5166, ORJ 221 o 726 tis. Kč (C.4.) 
(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 5169, ÚZ 92, org. 3233 o 87 tis. Kč 
                                            pol. 5171, ÚZ 92, org. 3233 o 1 320 tis. Kč 
na § 6211, pol. 5171, ORJ 136 o 300 tis. Kč (C.12.) 
(C.13.) na ORJ 200, § 3900, pol. 5169 o 33 tis. Kč 
                                              pol. 5137 o 30 tis. Kč 
(C.14.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, org. 109000000, ÚZ 109117017 o 6 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 109517018 o 32 tis. Kč 
            na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, org. 109000000, ÚZ 109117017 o 110 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 109517018 o 621 tis. Kč 
                                              pol. 5021, org. 109000000, ÚZ 109117017 o 5 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 109517018 o 32 tis. Kč  
                                              pol. 5031, org. 109000000, ÚZ 109117017 o 28 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 109517018 o 155 tis. Kč 
                                              pol. 5032, org. 109000000, ÚZ 109117017 o 10 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 109517018 o 56 tis. Kč 
           na ORJ 260, § 3639, pol. 5164, org. 109000000, ÚZ 109117017 o 2 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 109517018 o 11 tis. Kč 
                                             pol. 5175, org. 109000000, ÚZ 109117017 o 5 tis. Kč 
                                                                                         ÚZ 109517018 o 29 tis. Kč 
(C.15.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, ÚZ 14032, org. 714 o 5 tis. Kč 
                                                                                 org. 713 o 144 tis. Kč 
                                                               ÚZ 7119, org. 713 o 60 tis. Kč  
na § 4349, pol. 5021, ÚZ 7109, ORJ 135 o 47 tis. Kč (C.17.) 
(C.18.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o 3 004 tis. Kč 
                                              pol. 5169 o 242 tis. Kč 
(C.19.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5137 o 1 100 tis. Kč 
                                              pol. 5169 o 800 tis. Kč 
(A.2.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5901, ÚZ 103533063, org. 92000000 o 4 918 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 92000000 o 574 tis. Kč 
          na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o 1 920 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o    226 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o    113 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o    264 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o      31 tis. Kč 
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                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o      16 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o    538 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o      64 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o      32 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o    194 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o      23 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o      12 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5038, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o      34 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5038, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o        4 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5038, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o        2 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o      22 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o        3 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o        2 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 92000001  o   413 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o      49 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o      25 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 92000001  o     26 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o        3 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o        2 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 92000001  o   104 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o      13 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o        7 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 92000001  o     38 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o        5 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o        3 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 07606, ORG 92000002 o   3 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 07606, ORG 92000002 o   1 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 07606, ORG 92000002 o   1 tis. Kč 
          na ORJ 140, § 3299, pol. 5019, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o   1.774 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5019, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o      209 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5019, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o      105 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5039, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o      604 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5039, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o        71 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5039, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o        36 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5029, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o        39 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5029, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o          5 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5029, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o          3 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o        63 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o          8 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o          4 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5136, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o        14 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5136, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o          2 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5136, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o          1 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o        51 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o          6 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o          3 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o        34 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o          4 tis. Kč 
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                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o          2 tis. Kč 
na § 3639, pol. 5171, ORJ 136 o 3 000 tis. Kč (E.2.) 
(C.20.) na ORJ 270, § 4379, pol. 5137 o 385 tis. Kč 
                                 § 5311, pol. 5011 o 185 tis. Kč  
 (A.3.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, ÚZ 104513013, ORG 93000001  o 72 tis. Kč 
                                             pol. 5021, ÚZ 104113013, ORG 93000001  o    9 tis. Kč 
                                             pol. 5021, ÚZ 104107601, ORG 93000001  o   5 tis. Kč        
                                             pol. 5031, ÚZ 104513013, ORG 93000001  o  18 tis. Kč 
                                             pol. 5031, ÚZ 104113013, ORG 93000001  o   2 tis. Kč 
                                             pol. 5031, ÚZ 104107601, ORG 93000001  o   1 tis. Kč 
                                             pol. 5032, ÚZ 104513013, ORG 93000001  o  6 tis. Kč 
                                             pol. 5032, ÚZ 104113013, ORG 93000001  o   1 tis. Kč 
                                             pol. 5032, ÚZ 104107601, ORG 93000001  o   1 tis. Kč 
           na ORJ 270, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, ORG 93000000  o 343 tis. Kč 
                                             pol. 5011, ÚZ 104113013, ORG 93000000  o    40 tis. Kč 
                                             pol. 5011, ÚZ 104107601, ORG 93000000  o   20 tis. Kč        
                                             pol. 5031, ÚZ 104513013, ORG 93000000  o   86 tis. Kč 
                                             pol. 5031, ÚZ 104113013, ORG 93000000  o   10 tis. Kč 
                                             pol. 5031, ÚZ 104107601,ORG 93000000  o     5 tis. Kč 
                                             pol. 5032, ÚZ 104513013, ORG 93000000  o   31 tis. Kč 
                                             pol. 5032, ÚZ 104113013, ORG 93000000  o     4 tis. Kč 
                                             pol. 5032, ÚZ 104107601, ORG 93000000  o     2 tis. Kč 
           na ORJ 180, § 4349, pol. 5167, ÚZ 104513013, ORG 93000000  o   51 tis. Kč 
                                             pol. 5167, ÚZ 104113013, ORG 93000000  o     6 tis. Kč 
                                             pol. 5167, ÚZ 104107601, ORG 93000000  o      3 tis. Kč 
                                             pol. 5164, ÚZ 104513013, ORG 93000000  o    22 tis. Kč 
                                             pol. 5164, ÚZ 104113013, ORG 93000000  o     3 tis. Kč 
                                             pol. 5164, ÚZ 104107601, ORG 93000000  o     2 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3741, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 5014 o 10 000 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7233 o 1 800 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121 org. 7360 o 120 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, org. 4343 o 405 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 4343 o 328 tis. Kč 
                               § 4374, pol. 6121, org. 6052 o 5 500 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6122, ÚZ 95, org. 8228 o 700 tis. Kč 
                                                             org. 8228 o 300 tis. Kč 
(C.2.) na ORJ 230, § 3745, pol. 6121, org. 5050 o 200 tis. Kč 
                                                             org. 5051 o 300 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6121, ORJ 136 o 205 tis. Kč (C.12.) 
na § 3639, pol. 6130,  ORJ 137, org. 857 o 715 tis. Kč (C.16.) 

- neinvestiční transfery 
(A.1.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 34352, org. 4240 o 1 300 tis. Kč 
                                                                               org. 4251 o 2 300 tis. Kč 
na § 3741, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 300, org. 4270 o 1 020 tis. Kč (A.6.) 

- investiční transfery 



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 110/118 
  

na § 3392, pol. 6313,  ORJ 160, org. 4259 o 250 tis. Kč (A.4.) 
na § 3741, pol. 6356, ÚZ 201, ORJ 300, org. 4270 o 480 tis. Kč (A.6.) 
na § 3392, pol. 6313, ORJ 160, org. 4259 o 3 552 tis. Kč (E.1.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, ORJ 120, org. 504 o 41 tis. Kč (C.5.) 
                                   ORJ 120, org. 505 o 570 tis. Kč (C.20.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 515 o 125 tis. Kč (C.6.) 
                                               org. 517 o 67 tis. Kč (C.6.) 
                                               org. 514 o 576 tis. Kč (C.7.) 
                                               org. 511 o 7 150 tis. Kč (C.8.)  
(C.10.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 505 o 118 tis. Kč 
                                                                               org. 507 o 100 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 620 o 10 159 tis. Kč (C.11.) 
  

z v y š u j e 

- financování 
na pol. 8115, ORJ 120 o 300 tis. Kč (B.1.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 41 tis. Kč (C.5.) 
´                                                 o 1 120 tis. Kč (A.4.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3745, pol. 5169, ORJ 300 o 500 tis.Kč (C.2.) 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 65 tis. Kč (C.3.) 
na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 726 tis. Kč (C.4.) 
(C.6.) na ORJ 200, § 3326, pol. 5171 o 125 tis. Kč 
                                                            o 67 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 218 tis. Kč (C.10.) 
(C.12.) na ORJ 136, § 5519, pol. 5137 o 20 tis. Kč 
                                              pol. 5139 o 85 tis. Kč 
                                              pol. 5169 o 30 tis. Kč 
                                 § 6211, pol. 5153 o 70 tis. Kč 
na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 63 tis. Kč (C.13.) 
(C.14.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, org. 91000000, ÚZ 109117017 o 6 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 109517018 o 32 tis. Kč 
            na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, org. 91000000, ÚZ 109117017 o 110 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 109517018 o 621 tis. Kč 
                                              pol. 5021, org. 91000000, ÚZ 109117017 o 5 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 109517018 o 32 tis. Kč  
                                              pol. 5031, org. 91000000, ÚZ 109117017 o 28 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 109517018 o 155 tis. Kč 
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                                              pol. 5032, org. 91000000, ÚZ 109117017 o 10 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 109517018 o 56 tis. Kč 
           na ORJ 260, § 3639, pol. 5164, org. 91000000, ÚZ 109117017 o 2 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 109517018 o 11 tis. Kč 
                                             pol. 5175, org. 91000000, ÚZ 109117017 o 5 tis. Kč 
                                                                                       ÚZ 109517018 o 29 tis. Kč 
(C.15.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5021, ÚZ 14032, org. 714 o 5 tis. Kč 
                                                                                 org. 713 o 144 tis. Kč 
                                                               ÚZ 7119, org. 713 o 60 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 180 o 47 tis. Kč (C.17.) 
(C.19.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5162 o 1 500 tis. Kč 
                                              pol. 5139 o 400 tis. Kč 
na § 3299, pol. 5901, org. 92000000 o 373 tis. Kč (A.2.) 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601, ORJ 180 o 37 tis. Kč (A.3.) 
(A.3.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5132, ÚZ 104513013, ORG 93000000  o    22 tis. Kč 
                                            pol. 5132, ÚZ 104113013, ORG 93000000  o     3 tis. Kč 
                                            pol. 5132, ÚZ 104107601, ORG 93000000  o     2 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 10 000 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7081 o 800 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7319 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7091 o 120 tis. Kč 
                               § 3322, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8211 o 1 407 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, org. 4300 o 380 tis. Kč 
                                                             org. 4338 o 15 tis. Kč 
                                                             org. 4339 o 10 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 4303 o 155 tis.Kč 
                                                                         org. 4318 o 110 tis. Kč 
                                                                         org. 4325 o 33 tis. Kč 
                                                                         org. 4327 o 30 tis. Kč 
                                § 3392, pol. 6121, org. 8202 o 5 800 tis. Kč 
                                                              ÚZ 95, org. 8202 o 700 tis. Kč 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 576 tis. Kč (C.7.) 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 7 150 tis. Kč (C.8.) 
(C.11.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909 o 7 252 tis. Kč 
                                 § 3412, pol. 6121, org. 8219 o 578 tis. Kč 
                                 § 3741, pol. 6121, org. 8218 o 2 329 tis. Kč 
na § 6211, pol. 6122, ORJ 136 o 300 tis. Kč (C.12.) 
na § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 857 o 715 tis. Kč (C.16.) 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 1 000 tis. Kč (E.2.) 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 552 tis. Kč (E.1.) 
                                                  o 2 000 tis. Kč (E.2.) 
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Městský obvod Proskovice (C.6.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 515 o 125 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu památníku CZE8119-7926 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 125 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.6.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517 o 67 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu památníku CZE8119-7927 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 67 tis. Kč 

Městský obvod Nová Ves (C.7.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 514 o 576 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na Opravu havarijního stavu chodníků na ul. Bartošově k autobus. zast. 
MHD 
na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 576 tis. Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.8.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 7 150 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na akci Protipovodňová opatření - oprava opěrných zídek a opěrných břehů 
Ludgeřovického potoka - odstranění havarijního stavu 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 7 150 tis. Kč 

Městský obvod Krásné Pole (C.9.) 
- sníží kapitálové výdaje na akci Závlek cyklostezky Q - větev A 
na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1800002000000 o 140 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Chodník u bývalé školky 
na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1800018000000 o 140 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (C.10., A.5.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 505 o 118 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 118 tis. Kč 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 447 tis. Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 447 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.10.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 507 o 100 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 100 tis. Kč 
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Městský obvod Polanka nad Odrou (C.11.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 10 159 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Stavební úpravy školy č.p. 330 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 2000002000000 o 10 159 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.5.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 233 tis. Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 233 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.5.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 510 tis. Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 510 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.5.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 449 tis. Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 449 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválená rozpočtová opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
 
RM_M 78 
Uzavření Smlouvy o poskytnutí finan čního p říspěvku na zajišt ění 
dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje městskou 
hromadnou dopravou spole čností Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 09921/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území 
Moravskoslezského kraje městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava 
a.s. mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28 října 2771/117, 
702 00 Ostrava, IČO: 70890692, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 34 
Návrh na zrušení usnesení č. 09786/RMm1418/29 ze dne 30.07.2018 
a návrh výpov ědi smlouvy o vzájemné sou činnosti p ři pronájmu byt ů 
zaměstnanc ům statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09922/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zrušení usnesení č. 09786/RMm1418/29 ze dne 30.07.2018 

  
2) rozhodla 
  

o výpovědi smlouvy o vzájemné součinnosti při pronájmu bytu zaměstnancům statutárního 
města Ostravy, uzavřené mezi společností RPG Byty, s.r.o., IČO:27769127, se sídlem 
Gregorova 3/2582, 701 97 Ostrava, Moravská Ostrava (nyní RESIDOMO s.r.o., IČO:05253268, 
se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava) pod evidenčním číslem 
3311/2013/PaP, a to dle článku VII. odstavce 2 přílohy číslo 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce um ěleckých d ěl na období 
od 3.září 2018 do 21. listopadu 2018 
  
Usnesení číslo: 09923/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o výpůjčce  uměleckých děl specifikovaných v důvodové zprávě 
předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451 (půjčitel), a Plato Ostrava, příspěvková organizace, 
se  sídlem Prokešovo náměstí 1803/8,  702 00 Ostrava, IČO: 71294538 (vypůjčitel),  na dobu 
určitou od 3. září 2018 do 21. listopadu 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 75 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrá lním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 09924/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 1986/4 -

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Koblov, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 
„Ostrava - Koblov 610/3, příp. NNk”, obec Ostrava pro žadatele stavby: xxxxxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci zmocnitele: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 1643/30 
- ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek parc. č. 1643/33 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Poruba, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Informační tabule u 
budovy IT41 VŠB - TU Ostrava” pro žadatele stavby: Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava se sídlem 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba, 708 33, dle přílohy č.2 
předloženého materiálu 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 1779 -
ostatní plocha, silnice v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Čistírna 
odpadních vod par. č. 1654/509 k. ú. Kunčičky” pro žadatele stavby: xxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci zmocnitele: Ing. David Hrubý, 
CENTROMAT s.r.o., Lihovarská 685/42, Ostrava - Kunčičky, 718 00, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.09.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.09.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 76 
Návrh na vystavení objednávky a objednání prací v r ežimu „in – house“ 
na provedení opravy poškozené dlažby na pozemku par c. č. 4246/13 
a parc. č. 4246/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Moravsk á 
Ostrava, obec Ostrava, na ulici Jantarová a K Š alamounu v lokalit ě NC 
Nová Karolina v Ostrav ě, spole čnosti Ostravské komunikace a.s., a to za 
cenu nejvýše p řípustnou ve výši 214 779,-- K č bez DPH 
  
Usnesení číslo: 09925/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky a objednání prací v režimu „in – house“ na provedení opravy poškozené 
dlažby na pozemku parc. č. 4246/13 a parc. č. 4246/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ulici Jantarová a K Šalamounu v lokalitě NC Nová 
Karolina v Ostravě, společnosti Ostravské komunikace a.s., a to za cenu nejvýše přípustnou ve 
výši 214 779,--  Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 27.08.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 94 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09926/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s kácením 1 ks javoru mléč o obvodu kmene 36  cm rostoucího na pozemku parc. č. 1483/1 -
trvalý trávní porost, v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, a to v souvislosti s realizací stavby 
„Přestavba křižovatky silnic III/4692  x  III/46615, Ostrava - Krásné Pole”, pro investora 
stavby: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., IČO: 00095711, Středisko Ostrava, 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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b) s kácením 1 ks javoru mléč o obvodu kmene 119 cm a 1 ks šeříku obecného rostoucích 
na pozemku parc. č. 849/1 - ostatní plocha, silnice , v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a to v 
souvislosti s realizací stavby „Cyklotrasa M - 1. máje, Sokola Tůmy”, pro investora stavby: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

c) s kácením 1 ks javoru o obvodu kmene 60 cm a 3 ks jasanů ztepilých o obvodech kmenů 
60 cm, 60 cm a 60 cm rostoucích na pozemku parc. č. 355/2 - ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. 
Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava a to v souvislosti s realizací stavby „Přestupní uzel Ostrava -
Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky”, pro investora stavby: Statutární město Ostrava, 
Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

d) s kácením 2 ks lip o obvodech kmenů 188 cm a 105 cm rostoucích na pozemku parc. č.1479/5 
- ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a to v souvislosti s realizací 
stavby  „Rekonstrukce JINDŘICH CENTER”, pro investora stavby: Jindřich Plaza 
Development s r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČO: 27658899, dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

e) s kácením 1 ks jírovce o obvodu kmene 350 cm rostoucího na pozemku parc. č. 988/2 -
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.09.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody dle bodů 1) 
a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.09.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 3 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu v souvislosti 
se změnou ovládání hydrantové sít ě objektu Patrových garáží 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 09927/RM1418/133 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Elektrická aktivace požárního 
vodovodu, včetně signalizace a s tím související zvýšení požární bezpečnosti” 
objektu Patrových garáží, Horní  284, Ostrava-Dubina, zhotovitelem: TEMAR spol. s r.o. 
Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 60318929, za cenu nejvýše 
přípustnou 168 785,- Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.08.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
 

 


