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Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

07268/RM1418/103 RM_M 0 Schválení programu 103. schůze rady města 

konané dne 19.09.2017 

35 

07269/RM1418/103 RM_M 4 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc srpen 2017 

25 

07270/RM1418/103 RM_M 3 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana 

Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do Itálie (Parma) ve 

dnech 12.–15.10.2017 

01 

07271/RM1418/103 RM_M 29 Návrh na schválení zahraničních pracovních cest 

pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové 

organizace PLATO Ostrava, do SRN (Berlín) ve 

dnech 25.- 29.9.2017, do Nizozemí (Amsterdam) 

ve dnech 5.-8.10.2017 a Ukrajinu (Kyjev) ve 

dnech 14.-17.11.2017 

01 

07272/RM1418/103 RM_M 30 Dodání publikace s názvem Ostrava v datech 01 

07273/RM1418/103 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Autonomní požární detekce a 

plynová detekce”, poř. č. 188/2017 

01 

07274/RM1418/103 RM_MZP 1 Žaloby ve věci exekučního řízení Günter Steuer 28 

07275/RM1418/103 RM_M 31 Žádost občana 28 

07276/RM1418/103 RM_M 32 Podnět občana statutárního města Ostrava 28 

07277/RM1418/103 RM_M 33 Návrh na jmenování člena dozorčí rady obecně 

prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. 

28 

07278/RM1418/103 RM_M 35 Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci a 

darovací smlouva na veletrhu EXPO REAL 2017 

38 

07279/RM1418/103 RM_M 45 Zapojení města Ostravy do projektu LIFE - 

AirCzechia 

38 

07280/RM1418/103 RM_M 11 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

07281/RM1418/103 RM_M 44 Souhlas s výstavbou 6 novostaveb a rekonstrukcí 

2 objektů pro organizaci Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

41 

07282/RM1418/103 RM_M 12 Návrh změny složení Řídícího výboru pro 

spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

86 

07283/RM1418/103 RM_M 6 Návrh na souhlas s vyřazením a likvidaci 

neupotřebitelných movitých věcí města Ostravy ve 

správě Národního divadla moravskoslezského, 

příspěvkové organizace 

42 

07284/RM1418/103 RM_M 42 Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. 

o., o poskytnutí účelového příspěvku na 

rekonstrukci DJM 

42 

07285/RM1418/103 RM_M 10 Žádost Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, 

Ostrava-Poruba, příspěvková organizace o 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace na realizaci 

mezinárodní konference “Pavel Tigrid a česká 

demokratická publicistika v exilu” 

60 
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07286/RM1418/103 RM_M 28 Školské příspěvkové organizace zřízené SMO - 

změny podmínek čerpání poskytnutých příspěvků 

42 

07287/RM1418/103 RM_M 1 Akční plán realizace cílů a opatření Strategického 

plánu města pro sport 2017 - 2025 

91 

07288/RM1418/103 RM_M 27 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 

Ostrava - Memorandum o spolupráci 

91 

07289/RM1418/103 RM_M 2 Dodatek č. 2 k Dohodě o vypořádání smluvního 

vztahu 

90 

07290/RM1418/103 RM_M 16 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy pro městský obvod Poruba 

08 

07291/RM1418/103 RM_M 17 Návrh na souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 

ZPF, umístěním stavebních objektů, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými 

osobami 

08 

07292/RM1418/103 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

pro DIAMO, státní podnik 

08 

07293/RM1418/103 RM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

SMO v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na 

uzavření smlouvy o výpůjčce se Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 

organizací. 

08 

07294/RM1418/103 RM_M 20 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

07295/RM1418/103 RM_M 21 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene s Moravskoslezským krajem 

08 

07296/RM1418/103 RM_M 22 Návrh na uzavření Dodatku č. 28 ke smlouvě o 

výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a 

Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

08 

07297/RM1418/103 RM_M 23 Vyčlenění bytu č. 11 na ul. Horní 3032/100, O.-

Bělský Les pro potřeby sociálního bydlení a návrh 

na uzavření nájemní smlouvy 

08 

07298/RM1418/103 RM_M 36 Souhlas s trvalým odnětím části pozemku, souhlas 

se záborem veřejné zeleně, souhlas s konáním 

akce 

08 

07299/RM1418/103 RM_M 37 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 

07300/RM1418/103 RM_M 39 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

07301/RM1418/103 RM_M 7 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 3041/2016/OI/VZKÚ ze dne 1.12.2016 ke 

stavbě “Rekonstrukce kanalizace ul. Rudolfova” v 

k.ú. Stará Bělá 

05 

07302/RM1418/103 RM_M 8 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 05 
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č. 1500/2016/OI/VZKÚ ze dne 06.06.2016 ke 

stavbě „Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP” 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

07303/RM1418/103 RM_M 9 Vystavení objednávky na provedení pasportizace a 

monitoringu vlivu stavby “Odkanalizování ul. 

Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast 

Slezská Ostrava, Michálkovice - 2. et.” na okolní 

objekty 

05 

07304/RM1418/103 RM_M 25 Návrh na bezúplatné převzetí projektových 

dokumentací a přijetí práv a povinností 

plynoucích ze stavebních rozhodnutí v rámci 

staveb “Rekonstrukce ulice Mánesova” a 

“Rekonstrukce ulice Hájkova” 

05 

07305/RM1418/103 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Demolice ČOV Zábřeh”, poř.č. 

175/2017 

05 

07306/RM1418/103 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Demolice ČOV Zábřeh - TDS a 

BOZP”, poř.č. 180/2017 

05 

07307/RM1418/103 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

“Veřejné osvětlení Čapkova - přechod” 

05 

07308/RM1418/103 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

investičního záměru stavby “Nábřeží Ostravice - 

Havlíčkovo nábřeží” 

05 

07309/RM1418/103 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

výkon technického dozoru a koordinátora BOZP 

při realizaci stavby “Veřejný prostor mezi KB a 

bývalou bankou UNION, ul. Nádražní” 

05 

07310/RM1418/103 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Městečko bezpečí - IZ”, poř. č. 

178/2017 

05 

07311/RM1418/103 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Oprava odchlorovací stanice 

Ozdravného centra Ještěrka (PD)”, poř. č. 

148/2017 

05 

07312/RM1418/103 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Domov pro seniory Hulváky - 

PD, IČ, AD”, poř.č. 110/2017 

05 

07313/RM1418/103 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast 

Dvorní”, poř. č. 170/2017 

05 

07314/RM1418/103 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “PD a příprava staveb VO”, poř. 

č. 177/2017 

05 

07315/RM1418/103 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Oprava vstupních šachet na 

Hlučínském přivaděči”, poř. č. 153/2017 

05 

07316/RM1418/103 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Demolice bytového domu Bílá 

4”, poř. č. 181/2017 

05 

07317/RM1418/103 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Stavební úpravy pavilonu H1 a 

H2”, poř. č. 171/2017 

05 

07318/RM1418/103 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy 

bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava” 

05 
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07319/RM1418/103 RM_M 40 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 

do majetku města. 

89 

07320/RM1418/103 RM_M 41 Návrh na uzavření smlouvy o výkonu funkce 

člena poroty a přizvaného odborníka a vyplacení 

odměn za účast porotce v architektonické soutěži 

o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy 

bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 

89 

07321/RM1418/103 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Veterinární péče”, poř. č. 

150/2017 

80 

07322/RM1418/103 RM_M 14 Návrh dodatku č. 1 k Dohodě o centralizovaném 

zadávání veřejných zakázek na produkty 

Microsoft s Ministerstvem vnitra 

83 

07323/RM1418/103 RM_M 15 Uzavření smlouvy na nákup 350 ks monitorů se 

spol. Vidaron a.s. 

83 

07324/RM1418/103 RM_M 24 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě 2196/2013/IT se 

spol. OVANET 

83 

07325/RM1418/103 RM_M 38 Formální oprava Zápisu o posouzení a hodnocení 

nabídek v rámci projektů „Koncepce bydlení a její 

pilotní ověření ve městě Ostrava” a “Prevence 

ohrožení rodiny ve městě Ostrava“. 

83 

07326/RM1418/103 RM_VZ 15 VZMR Pořízení specializovaných SIEM nástrojů 83 

07327/RM1418/103 RM_VZ 16 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

technické podpory k magnetopáskové knihovně 

Overland NEO se společností Klari s.r.o. 

83 

07328/RM1418/103 RM_M 34 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

07329/RM1418/103 RM_M 43 Svěření pravomoci náměstkyni primátora doc. Ing. 

Ivetě Vozňákové, Ph.D. k uzavření dohody s 

VŠB-TU Ostrava 

28 

07330/RM1418/103 RM_M 26 Prodloužení termínu pro podávání přihlášek do 

výběrového řízení na obsazení člena 

představenstva obchodní společnosti Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

28 

07331/RM1418/103 RM_M 5 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v 

užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

07332/RM1418/103 RM_M 13 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

07333/RM1418/103 RM_VZ 4 Obnova samoobslužné myčky v Patrových 

garážích Ostrava Dubina I, ul. Horní 284/65, 700 

30 Ostrava – Dubina 

84 

07334/RM1418/103 RM_VZ 13 Návrh Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné 

zakázce na poskytování mobilních 

telekomunikačních služeb pro statutární město 

Ostrava, právnické osoby zřízené a založené 

statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými 

obvody 

84 

07335/RM1418/103 RM_M 46 Uplatnění práv osoby zúčastněné v soudních 

řízeních 

28 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 12 VZMR na povýšení serverové infrastruktury na 

10G 

83 

  
RM_M 0 
Schválení programu 103. schůze rady města konané dne 19.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07268/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 103. schůze rady města konané dne 19.09.2017 

  

 
RM_M 4 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc srpen 2017 
  
Usnesení číslo: 07269/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc srpen 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, 
ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o., do Itálie (Parma) 
ve dnech 12.–15.10.2017 
  
Usnesení číslo: 07270/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do Itálie (Parma) ve dnech 12.-15.10.2017 za účelem účasti 

na mezinárodní konferenci Opera Europa 
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2) ukládá 

  
řediteli Národního divadla moravskoslezského, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Jiří Nekvasil, T: 31.10.2017 

 ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o. 

  
 

RM_M 29 
Návrh na schválení zahraničních pracovních cest pana Marka 
Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do SRN 
(Berlín) ve dnech 25.- 29.9.2017, do Nizozemí (Amsterdam) ve dnech    
5.-8.10.2017 a Ukrajinu (Kyjev) ve dnech 14.-17.11.2017 
  
Usnesení číslo: 07271/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní   cesty pana Marka Pokorného,  ředitele příspěvkové organizace PLATO 

Ostrava, do SRN (Berlín)  ve dnech 25.- 29.9.2017, do Nizozemí (Amsterdam) ve dnech        

5.-8.10.2017 a Ukrajinu (Kyjev) ve dnech 14.-17.11.2017 za účelem pracovních jednání 

  

2) ukládá 

  
řediteli příspěvkové organizace PLATO  Ostrava 

předložit radě města zprávy o výsledku zahraničních pracovních cest dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Marek Pokorný, T: 05.12.2017 

 ředitel p.o. PLATO Ostrava 

  
 

RM_M 30 
Dodání publikace s názvem Ostrava v datech 
  
Usnesení číslo: 07272/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na dodání publikace s názvem Ostrava v datech v rozsahu dle důvodové 
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zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 22.09.2017 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Autonomní požární detekce a plynová detekce”, poř. 
č. 188/2017 
  
Usnesení číslo: 07273/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku prvků autonomní požární detekce 

a signalizace a dodávku detektorů výskytu oxidu uhelnatého v rozsahu dle předloženého 

materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Mgr. Bc. Michal Bayer - odbor kancelář primátora 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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3. Ing. Radim Bezděk - odbor kancelář primátora 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

3. Mgr. Bc. Michal Bayer - kancelář primátora 

4. Ing. Bc. Pavel Šmátrala -  odbor hospodářské správy 

5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

6. Ing. Zdeněk Zrubek - HZS MSK 

náhradníci: 

1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník MMO 

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

3. Ing. Radim Bezděk - kancelář primátora 

4. Ing. Dita Kazimirská - odbor hospodářské správy 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

6. Ing. Miroslav Fabián - HZS MSK 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_MZP 1 
Žaloby ve věci exekučního řízení Günter Steuer 
  
Usnesení číslo: 07274/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání žaloby vůči  žalovaným 

1) Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, 

 se sídlem Komenského 38, 750 02  Přerov 

IČO: 04886474 

DIČ: CZ8310214935 

a 

2) JUDr. Tomáš Vrána, bývalý soudní exekutor Exekutorského úřadu Přerov, 

se sídlem Holická 156/49, 779 00  Olomouc - Hodolany 

IČO: 66246750 

DIČ: CZ6205200980 

o částku 1.330.333,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o podání žaloby vůči  žalované: 

Česká kancelář pojistitelů, 

se sídlem Na Pankráci 1724/129, 14000 Praha 4 

IČO: 70099618 

DIČ: CZ699002538 

o částku 62.203,82 Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o podání žaloby vůči  žalované: 

WINRO, s.r.o., 

se sídlem Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice 
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IČO: 62300911 

DIČ: CZ62300911 

o částku 89.940,90 Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o podání žaloby vůči  žalované: 

Česká republika, 

Organizační složka státu  - Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - územní pracoviště v 

Opavě, Masarykova třída 310/2, 746 01 Opava 

IČO: 72080043 

DIČ: CZ72080043 

o částku 936.422,30 Kč dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Žádost občana 
  
Usnesení číslo: 07275/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost občana statutárního města Ostravy JXXXXX FXXXXXXX dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zaslání odpovědí na žádost občana statutárního města Ostrava Jiřího Foltýnka dle bodu 1) 

tohoto usnesení, a to odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

 

  

 
RM_M 32 
Podnět občana statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07276/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) projednala 

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

 
RM_M 33 
Návrh na jmenování člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti 
Renarkon, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 07277/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
odstoupení Ing. MiXXXXXXX SXXXXXX z funkce člena dozorčí rady v obecně 

prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. dle v přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) navrhuje 

  
aby dozorčí rada obecně prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. s účinností ode dne 01.01.2018 

jmenovala Ing. XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: 

XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, 

členkou dozorčí rady pro tříleté funkční období 

  

 
RM_M 35 
Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci a darovací smlouva              
na veletrhu EXPO REAL 2017 
  
Usnesení číslo: 07278/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 06750/RM1418/98 
k usnesení č. 06359/RM1418/93 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

Asental Services s.r.o. 

se sídlem Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,  PSČ 702 00, IČO 04663764 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu  
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2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

Residomo, s.r.o. 

se sídlem Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,  PSČ 702 00, IČO 04663764 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

3) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO 

REAL 2017 mezi statutárním městem Ostrava a společností: 

UBM Bohemia Development s.r.o. 

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 11/837, PSČ 110 00, IČO 63978733 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO 

REAL 2017 mezi statutárním městem Ostrava a společností: 

CASUA, spol. s r.o.  

se sídlem Praha 8, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, IČO 44846908  

dle přílohy č.4 předloženého materiálu  

 

  

5) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO 

REAL 2017 mezi statutárním městem Ostrava a společností: 

Arch.Design s.r.o. 

se sídlem Brno, Sochorova 3178/23, PSČ 616 00, IČO: 25764314 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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6) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO 

REAL 2017 mezi statutárním městem Ostrava a společností: 

Technologický park Brno, a.s. 

se sídlem: Brno, Purkyňova 646/107, PSČ 612 00, IČO: 48532215 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  

7) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO 

REAL 2017 mezi statutárním městem Ostrava a společností: 

New Karolina Office Development, a.s. 

se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, IČO 27959996  

dle přílohy č.7 předloženého materiálu              

  

8) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO 

REAL 2017 mezi statutárním městem Ostrava a společností: 

RENOMIA, a.s. 

se sídlem Brno, Holandská 874/8, PSČ 639 00, IČO: 48391301 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO 

REAL 2017 mezi statutárním městem Ostrava a společností: 

Linkcity Czech Republic a.s. 
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se sídlem Praha 9 - Vysočany, Na Harfě 337/3, PSČ 190 05, IČO: 27071316 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

10) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO 

REAL 2017 mezi statutárním městem Ostrava a společností: 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

se sídlem: Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, IČO: 71377999 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

11) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO 

REAL 2017 mezi statutárním městem Ostrava a společností: 

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 

se sídlem Praha 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČO 26692392 

dle přílohy č.11 předloženého materiálu 

  

12) rozhodla 

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

a společností: 

Pivovary Staropramen s.r.o. 

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

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

13) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

zabezpečit všechny úkony spojené s realizací bodů 1) - 12) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.09.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 45 
Zapojení města Ostravy do projektu LIFE - AirCzechia 
  
Usnesení číslo: 07279/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vyjádřením zájmu o účast statutárního města Ostravy v projektu LIFE - AirCzechia 

  

 
RM_M 11 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,              
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 07280/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,     

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

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 22.09.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 44 
Souhlas s výstavbou 6 novostaveb a rekonstrukcí 2 objektů pro 
organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 07281/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 05914/RM1418/86 
k usnesení č. 03425/RM1418/51 
k usnesení č. 06421/RM1418/94 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s výstavbou 6 novostaveb a rekonstrukcí 2 objektů u nichž bude organizace Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace,                     

IČO 70631808, stavebníkem dle důvodové zprávy a přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
v souladu s čl. IX, odst. 2 písm. b) zřizovací listiny ze dne 21.5.2014 ve znění 

jejich dodatků právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se změnami na nemovitém majetku, které 

vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavby, souvisejícími s výstavbou 6 novostaveb          

a rekonstrukcí 2 objektů pro organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace dle důvodové zprávy a přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh změny složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro 
sociální začleňování 
  
Usnesení číslo: 07282/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 6 
Návrh na souhlas s vyřazením a likvidaci neupotřebitelných movitých 
věcí města Ostravy ve správě Národního divadla moravskoslezského, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 07283/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí statutárního města Ostravy 

svěřeného do správy Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace, se sídlem 

ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00100528, v pořizovací 

hodnotě 242.664,- Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

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

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 42 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o poskytnutí 
účelového příspěvku na rekonstrukci DJM 
  
Usnesení číslo: 07284/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové 

organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00100528,             

na rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona ve výši 188.846 tis. Kč, z toho pro rok 2017 bude 

poskytnut příspěvek 2.000 tis. Kč a v roce 2018 bude poskytnut příspěvek 186.846 tis. Kč 

dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 19/60  
  

  

2) schvaluje 

  
- z v y š u j í 

investiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 6351, ÚZ 1080, org. 4234  o 2.000 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

kapitálové výdaje na ORJ 230 

na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080                   o 2.000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele – zvýšení investičního příspěvku  

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci,  o 2.000 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 účelový investiční 

příspěvek Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 

148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00100528, ve výši 186.846 tis. Kč 

na rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 10 
Žádost Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, 
příspěvková organizace o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na 
realizaci mezinárodní konference “Pavel Tigrid a česká demokratická 
publicistika v exilu” 
  
Usnesení číslo: 07285/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
60 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy     

ve výši 15 tis. Kč Jazykovému gymnáziu Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková 

organizace, IČO 61989011, sídlem G.Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba,                         

na realizaci mezinárodní konference ”Pavel Tigrid a česká demokratická publicistika v exilu” 

dle Přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Školské příspěvkové organizace zřízené SMO - změny podmínek 
čerpání poskytnutých příspěvků 
  
Usnesení číslo: 07286/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 04179/RM1418/62 
k usnesení č. 04725/RM1418/68 
k usnesení č. 1154/ZM1418/18 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změny u poskytnutého účelového příspěvku organizaci Středisko volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508: 

investiční a neinvestiční příspěvek na projekt “Vzdělávání v Korunce” schválený usn.              

č. 4179/RM1418/62 ze dne 14.6.2016: 

- převod 68.008,- Kč z investiční části příspěvku do neinvestiční části příspěvku, 

- rozšíření neinvestičních uznatelných nákladů o ”dovybavení prostor, pořízení pomůcek, 

materiálu pro činnost” 

  

2) schvaluje 

  
změny u poskytnutých účelových příspěvků organizaci Středisko volného času, Ostrava - 

Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559: 

a) investiční příspěvek na ”rekonstrukci divadelního sálu vč. přilehlých prostor - zpracování 

projektové dokumentace, dovybavení sálu” schválený usn. č. 1154/ZM1418/18 ze dne 

22.6.2016: 

- rozšíření účelu o “zpracování projektového záměru” včetně rozšíření okruhu uznatelných 

nákladů o “náklady související se zpracováním projektového záměru”, 

- změna termínu pro čerpání a závěrečné vyúčtování (finanční vypořádání vč. vrácení 
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nevyčerpaných prostředků), a to “do 31.12.2018” 

b) investiční a neinvestiční příspěvek na ”pořízení keramické pece a podlahového mycího 

stroje, opravu elektroinstalace a vnitřního osvětlení, opravy a vybavení učeben, kanceláří          

a ostatních prostor, opravu sociálních zařízení táborové základny” schválený usn.                      

č. 4725/RM1418/68 ze dne 13.9.2016: 

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

nevyčerpaných prostředků), a to “do 31.12.2018” 

  

 
RM_M 1 
Akční plán realizace cílů a opatření Strategického plánu města             
pro sport 2017 - 2025 
  
Usnesení číslo: 07287/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 1549/ZM1418/24 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Akčního plánu realizace cílů a opatření Strategického  plánu města Ostravy           

pro sport 2017 - 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava - Memorandum o 
spolupráci 
  
Usnesení číslo: 07288/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 04387/RM1418/65 
k usnesení č. 02506/RM1418/37 
k usnesení č. 06367/RM1418/93 
k usnesení č. 03361/RM1418/50 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Memorandum o spolupráci  realizované v rámci projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání ORP Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 2 
Dodatek č. 2 k Dohodě o vypořádání smluvního vztahu 
  
Usnesení číslo: 07289/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Dodatek č. 2 k Dohodě o vypořádání smluvního vztahu ev. č. 1835/2017/VZKÚ uzavřené dne 

15.6.2017 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 16 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy pro 
městský obvod Poruba 
  
Usnesení číslo: 07290/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 1503/48, ost. plocha - 

manipulační plocha, parc.č. 1503/49, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1503/50, zast. plocha          

a nádvoří a parc.č. 1503/59, ost. plocha - man. plocha, vše v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

(ul. Opavská) 

 

s 

 

UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod 

se sídlem: Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 

IČO: 275 97 075 

za účelem zřízení a provozování čerpací stanice pohonných hmot s doprovodnými provozy,    

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

a to v souladu s článkem 7, odst (9) písmene u) bod 5 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 
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RM_M 17 
Návrh na souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, umístěním 
stavebních objektů, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 07291/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 1884/2 - orná půda o výměře 15 m2 v k. ú. Hrabová, 

obec Ostrava ze zemědělského půdního fondu 

za účelem umístění účelové komunikace v rámci stavby “Účelová komunikace na parcele        

č. 1839/11 v k. ú. Hrabová” 

pro investory: 

XXXXXX XXXXXXek, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXá, 

XXXXXXX XXXXiva, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXová, 

manželé 

XXXX XXXXXXXd, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXeh, 

XXXXX XXXXXXXXXvá, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXvá 

dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním účelové komunikace 

v rámci stavby “Účelová komunikace na parcele č. 1839/11 v k. ú. Hrabová”, 

- vodovodu D 90 a kanalizace DN 250 

v rámci stavby “Prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace parc. č. 1839/11, parc. č. 

1882/1, 1884/2, v k. ú. Hrabová” 

do částí pozemku parc. č. 1884/2 – orná půda v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 
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pro investory: 

XXXXXX XXXXXXek, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXá, 

XXXXXXX XXXXiva, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXová, 

manželé 

XXXX XXXXXXXd, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXeh, 

XXXXX XXXXXXXXXvá, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXvá 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - užívání části 

pozemku pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1839/11 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, k 

části pozemku: 

parc. č. 1884/2 – orná půda v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

XXXXXX XXXXXXek, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXová, 

XXXXXXX XXXXiva, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXová, 

manželé 

XXXX XXXXXXád, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXeh, 

XXXXX XXXXXXXXXvá, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXová, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1884/2 - orná půda o 

výměře 15 m2  v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

s nájemci: 

XXXXXX XXXXXXek, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 25/60  
  

XXXXXXá, 

XXXXXXX XXXXiva, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXová, 

manželé 

XXXX XXXXXXXd, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXeh, 

XXXXX XXXXXXXXXvá, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXvá 

za účelem vybudování: 

- účelové komunikace připojené k místní komunikaci ul. Závadova 

- vodovodu D 90 

- kanalizace DN 250 

v rámci staveb “Účelová komunikace na parcele č. 1839/11 v k. ú. Hrabová” a “Prodloužení 

veřejného vodovodu a kanalizace parc. č. 1839/11, parc. č. 1882/1, parc. č. 1884/2 v k. ú. 

Hrabová” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1.050,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti užívání části pozemku parc. č. 1884/2 v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1839/11 v k. ú. Hrabová, obec 

Ostrava ve prospěch nájemců jako oprávněných, nejpozději však 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve 
vlastnictví SMO a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti pro DIAMO, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 07292/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním zemní elektrické přípojky nn do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 
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parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

IČO 000 02 739 

v rámci stavby “Zemní elektrická přípojka nn pro monitorovací systém výstupu důlních plynů 

VM-OV č. 116” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržbu zemní elektrické přípojky nn k části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 244/16 - 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 000 02 739 

a 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356, jako vedlejším účastníkem 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti      
k pozemkům ve vlastnictví SMO v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh     
na uzavření smlouvy o výpůjčce se Správou silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvkovou organizací. 
  
Usnesení číslo: 07293/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - umístění mostní 

konstrukce na částech pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3075/108 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3620 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3734/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3736/2 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3740/1 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3740/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3740/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3741/1- ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3741/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3741/7- ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3743/1 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3743/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3743/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3752/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3752/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3770/11 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3770/12 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3770/13 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3770/14 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3770/16- ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3770/17 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3770/18 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3778/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3778/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3778/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3778/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3778/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3778/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Moravskoslezský kraj 

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 708 90 692 

zastoupený: 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem: Ostrava, Úprkova 795/1, PSČ 702 23 

IČO: 000 95 711 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

o uzavření smlouvy o výpůjčce k pozemkům a k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, a to: 

- parc.č. 3770/16, ost. plocha - silnice, 

- parc.č. 3770/13, ost. plocha - silnice, 

- parc.č. 3778/9, ost. plocha - ost.komunikace, 

- parc.č. 3740/4, ost. plocha - jiná plocha, 

- parc.č. 3741/7, ost. plocha - jiná plocha, 

- parc.č. 3778/8, ost. plocha - ost. komunikace, 

- parc.č. 3770/14, ost. plocha - silnice, 

- parc.č. 3741/6, ost. plocha - jiná plocha, 

- parc.č. 3743/7, ost. plocha - jiná plocha, 

- parc.č. 3770/17, ost. plocha - silnice, 

- parc.č. 3778/7, ost. plocha - ost. komunikace, 

- parc.č. 3770/18, ost. plocha - silnice, 

- parc.č. 3778/6, ost. plocha - ost. komunikace, 

- parc.č. 3778/5, ost. plocha - ost. komunikace, 

- parc.č. 3752/1, ost. plocha - jiná plocha, 

- parc.č. 3734/2, ost. plocha - ost. komunikace, 

- parc.č. 3752/2, ost. plocha - jiná plocha, 

- část pozemku parc.č. 3736/2, ost.plocha - dráha o výměře 529 m2, 

- část pozemku parc.č. 3620, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 m2, 

- část pozemku parc.č. 3770/12, ost. plocha - silnice o výměře 35 m2, 

- část pozemku parc.č. 3770/11, ost. plocha - silnice o výměře 33 m2, 

- část pozemku parc.č. 3740/5, ost. plocha - jiná plocha o výměře 6 m2, 

- část pozemku parc.č. 3740/1, ost. plocha - silnice o výměře 114 m2, 

- část pozemku parc.č. 3741/1, ost. plocha - dráha o výměře 130 m2, 

- část pozemku parc.č. 3743/1, ost. plocha - silnice o výměře 144 m2, 

- část pozemku parc.č. 3778/3, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 32 m2, 

- část pozemku parc.č. 3743/6, ost. plocha - jiná plocha o výměře 11 m2, 

- část pozemku parc.č. 3075/108, ost. plocha - jiná plocha o výměře 6 m2, 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Opavská) 

s 

Moravskoslezským krajem 

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

IČO: 708 90 692 

zastoupený: 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem: Ostrava, Úprkova 795/1, PSČ 702 23 

IČO: 000 95 711 

za účelem opravy stávajícího mostu přes trať SŽDC v rámci realizace stavby “Silnice II/479 
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Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-003 přes trať SŽDC”, na dobu určitou ode dne účinnosti 

této smlouvy do dne, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti umístění mostní 

konstrukce na pozemcích uvedených v čl. II. odst. 1 této smlouvy do veřejného seznamu ve 

prospěch vypůjčitele jako oprávněného ze služebnosti, nejpozději však do 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům    
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07294/RM1418/103 

(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 VN včetně 1 ks rozvaděče 

VN k částem pozemků: 

p. p. č. 1290/1 - orná půda, 

p. p. č. 1290/2 - orná půda, 

p. p. č. 1467/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1467/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1468/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1468/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 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, za podmínky schválení Správcem programu, tj. 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s 
Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 07295/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - zřízení, provozování         

a údržby kolektoru včetně jeho součástí, práva vstupovat a vjíždět na níže uvedené pozemky      

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním kolektoru včetně 

jeho součástí - k pozemkům: 

parc. č. 3734/1 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3735/1 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3735/2 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3744/2 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3753/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3754/1 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3755/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava,  

p. p. č. 491/36 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 491/38 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 491/68 - ostatní plocha, neplodná půda, 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s povinným: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření Dodatku č. 28 ke smlouvě o výpůjčce mezi 
statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 07296/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření Dodatku č. 28 ke Smlouvě o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ        
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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 23 
Vyčlenění bytu č. 11 na ul. Horní 3032/100, O.-Bělský Les pro potřeby 
sociálního bydlení a návrh na uzavření nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 07297/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyčlenění bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+kk v bytovém domě č. p. 3032 na ul. Horní 

č. or. 100, který je součástí pozemku parc. č. 126/3, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina   

u Ostravy, obec Ostrava, zapsaného na LV č. 96, pro potřeby bydlení v rámci projektu 

“koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava”, jako byt sociální nebo dostupný 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem sociálního bytu č.  11 v bytovém 

domě č. p. 3032 na ul. Horní č. or. 100, který je součástí pozemku parc. č. 126/3, zastavěná 

plocha a nádvoří, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, zapsaného na LV č. 96, s žadatelkou 

MXXXXX MXXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

na dobu určitou s účinností od 2. 10. 2017 do 1. 4. 2018, 

za měsíční nájemné 1.857 Kč, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Souhlas s trvalým odnětím části pozemku, souhlas se záborem veřejné 
zeleně, souhlas s konáním akce 
  
Usnesení číslo: 07298/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 806/13 - orná půda o výměře 31 m2 v k. ú. Nová 

Bělá, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy ze zemědělského půdního fondu 

za účelem vybudování sjezdu v rámci stavby “Novostavba budovy minipivovaru a budovy 

pivnice p. č. 806/29, k. ú. Nová Bělá”  

pro XXXX XXXXXX XXXXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXX XXXX 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s užíváním veřejné zeleně ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pozemku 

parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro Divadlo loutek Ostrava, příspěvkovou organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 005 33 874 

v období od 1. 10. 2017 do 6. 10. 2017 

za účelem umístění stanu o velikosti 12 x 17 m pro děti a jejich rodiče v rámci 12. bienále 

mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse 

dle přílohy č. 2/1 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s užíváním veřejné zeleně ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pozemku 

parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro Maratón Klub Seitl Ostrava, z. s., se sídlem Generála Sochora 1206/13, 708 00 Ostrava-

Poruba, IČO 661 81 062 

dne 24. 9. 2017 
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za účelem umístění atrakcí a občerstvení pro účastníky akce CRAFT RunFest Ostrava 

dle přílohy č. 3/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 07299/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

Ostrava, a to: 

- parc. č. 214/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 

- parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 

- parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, a to část A o výměře 4 m2 a část B          

o výměře 4 m2 

- parc. č. 980/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 

- parc. č. 1372/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 

s Evou Chytkovou, se sídlem Tyršova 1795/25, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava,             

IČO 145 67 113 

za účelem užívání předmětu výpůjčky pro umístění 6 ks mobilních plakátovacích ploch             

o rozměru 183 x 137 cm pro volby 2017 

na dobu určitou, od 24. 9. 2017 do 22. 10. 2017 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07300/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 1690/8 o výměře  4375 m2, oddělenou        

dle geometrického plánu č. 5742-208/2017 ze dne 1. 8. 2017 a nově označenou jako pozemek 

parc. č. 1960/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  

se společností 

Ostravské komunikace, a. s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO:    253 96 544 

za účelem provozování parkoviště, za nájemné ve výši 432.000,- Kč/rok + DPH v zákonné 

výši, tj. 36.000,- Kč/měsíčně + DPH v zákonné výši, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3041/2016/OI/VZKÚ 
ze dne 1.12.2016 ke stavbě “Rekonstrukce kanalizace ul. Rudolfova”      
v k.ú. Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 07301/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3041/2016/OI/VZKÚ ze dne 1.12.2016 mezi 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30, Ostrava, IČO 00845451               

a společností KARO  inženýrské sítě s.r.o., Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava, IČO 

26826470 na realizaci stavby  ”Rekonstrukce kanalizace v ul. Rudolfova” dle přílohy             

č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1500/2016/OI/VZKÚ 
ze dne 06.06.2016 ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP” 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 07302/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1500/2016/OI/VZKÚ ze dne 06.06.2016 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451                     

a společností STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČO 41035704 

na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP”, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 9 
Vystavení objednávky na provedení pasportizace a monitoringu vlivu 
stavby “Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - 
oblast Slezská Ostrava, Michálkovice - 2. et.” na okolní objekty 
  
Usnesení číslo: 07303/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na provedení pasportizace a monitoringu vlivu stavby 

“Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava, 

Michálkovice - 2. et.” na okolní objekty dodavateli: 

INSET s.r.o. 

Sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 

IČO: 03579727 

za cenu nejvýše přípustnou 256.250,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru investičního 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 13.10.2017 

 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 25 
Návrh na bezúplatné převzetí projektových dokumentací a přijetí práv    
a povinností plynoucích ze stavebních rozhodnutí v rámci staveb 
“Rekonstrukce ulice Mánesova” a “Rekonstrukce ulice Hájkova” 
  
Usnesení číslo: 07304/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
usnesení Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 1720/RMOb1418/62/17          

a č. 1721/RMOb1418/62/17 ze dne 01.06.2017 (viz příloha č. 1 a 2 tohoto materiálu) týkající 

se bezúplatného předání projektových dokumentací a jejich zaúčtování do evidence 

investičního odboru Magistrátu města Ostravy v pořizovací hodnotě 226.270,- Kč 

(”Rekonstrukce ulice Mánesova”) a 125.961,- Kč (”Rekonstrukce ulice Hájkova”) a zároveň 

usnesení Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 1805/RMOb1418/63/17         

ze dne 15.06.2017 (viz příloha č. 3 tohoto materiálu) týkající se práv a povinností stavebníka 

plynoucích ze stavebních rozhodnutí v rámci výše uvedených staveb 

  

2) rozhodla 

  
o bezúplatném převzetí projektové dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební 

povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby v rámci akce “Rekonstrukce ulice 

Mánesova”, obě zpracované společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.               

na základě smlouvy o dílo č. 10007/2015/OIMH ze dne 19.06.2015, ve znění dodatku č. 1        

ze dne 04.09.2015 a dodatku č. 2 ze dne 31.03.2016 a o zaúčtování těchto projektových 

dokumentací do evidence investičního odboru v celkové pořizovací hodnotě 226.270,- Kč 

  

3) rozhodla 

  
o bezúplatném převzetí projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace            

pro provádění stavby v rámci akce “Rekonstrukce ulice Hájkova”, obě zpracované společností 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. na základě smlouvy o dílo č. 10580/2013/OIMH 

ze dne 17.06.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.11.2013 a dodatku č. 2 ze dne 30.09.2014    

a objednávky č. 0529/2014/OIaMH ze dne 21.09.2014 a o zaúčtování těchto projektových 

dokumentací do evidence investičního odboru v celkové pořizovací hodnotě 125.961,- Kč 

  

4) rozhodla 

  
o přijetí práv a povinností v rámci stavby “Rekonstrukce ulice Mánesova” plynoucích 

z těchto stavebních rozhodnutí (viz příloha č. 4 tohoto materiálu): 
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- územní rozhodnutí č. 158/2015 ze dne 13.01.2016, č.j.: SMO/451668/15/ÚHAaSŘ/Cho, 

- rozhodnutí stavební povolení č.j.: MOaP/07022/17/OSŘP1/Lin ze dne 03.02.2017, 

- rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci č.j.: 

MOaP/72019/16/OSŘP1/Lin ze dne 07.11.2016, 

- rozhodnutí o povolení kácení dřevin, uložení náhradní výsadby a o zamítnutí žádosti č. 39/16 

ze dne 08.09.2016, č.j.: MOaP/60592/16/OSŘP/Va 

  

5) rozhodla 

  
o přijetí práv a povinností v rámci stavby “Rekonstrukce ulice Hájkova” plynoucích 

z těchto stavebních rozhodnutí (viz příloha č. 5 tohoto materiálu): 

 - rozhodnutí stavební povolení č.j.: MOaP/39105/14/OSŘP1/Lin ze dne 17.06.2014, 

- rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením č.j.: MOaP/02910/15/OSŘP1/Lin ze dne 

14.01.2015, 

- rozhodnutí prodloužení platnosti rozhodnutí a změna stavby před jejím dokončením č.j.: 

MOaP/62768/16/OSŘP1/Lin ze dne 26.09.2016 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 226.270,- Kč (”Rekonstrukce ulice Mánesova”) 

a 125.961,- Kč (”Rekonstrukce ulice Hájkova”) do evidence investičního odboru Magistrátu 

města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Demolice ČOV Zábřeh”, poř.č. 175/2017 
  
Usnesení číslo: 07305/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 

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

akce ”Demolice ČOV Zábřeh” v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle předloženého 

materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

členové: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

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

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové:  

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

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

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

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Demolice ČOV Zábřeh - TDS a BOZP”, poř.č. 180/2017 
  
Usnesení číslo: 07306/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP na staveništi včetně 

zpracování Plánu BOZP a jeho aktualizace při realizaci stavby “Demolice ČOV Zábřeh”           

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

JS Property, a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava 

IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou 482.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o 
dílo na zhotovení stavby “Veřejné osvětlení Čapkova - přechod” 
  
Usnesení číslo: 07307/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

“Veřejné osvětlení Čapkova - přechod” v městském obvodu Radvanice a Bartovice, za cenu 

nejvýše přípustnou 139 995,- Kč bez DPH se společností 

Ostravské komunikace, a.s. IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 
RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy    
o dílo na zpracování investičního záměru stavby “Nábřeží Ostravice - 
Havlíčkovo nábřeží” 
  
Usnesení číslo: 07308/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního 

záměru stavby “Nábřeží Ostravice - Havlíčkovo nábřeží” v k.ú. Moravská Ostrava, a to mezi 

objednatelem: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

UDI Morava s.r.o. 

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 25893076 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy    
o dílo a smlouvy příkazní na výkon technického dozoru a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby “Veřejný prostor mezi KB a bývalou bankou 
UNION, ul. Nádražní” 
  
Usnesení číslo: 07309/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

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

na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP po dobu realizace stavby “Veřejný prostor 

mezi KB a bývalou bankou UNION, ul. Nádražní” v k. ú. Moravská Ostrava mezi statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, a zhotovitelem 

(příkazníkem): 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 25394983 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Městečko bezpečí - IZ”, poř. č. 178/2017 
  
Usnesení číslo: 07310/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na vypracování investičního záměru dle zadání 

veřejné zakázky „Městečko bezpečí - IZ“ v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého materiálu      

se společností: 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 

se sídlem: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO: 277 874 43, 

za cenu nejvýše přípustnou 537.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Oprava odchlorovací stanice Ozdravného centra 
Ještěrka (PD)”, poř. č. 148/2017 
  
Usnesení číslo: 07311/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektové dokumentace pro provádění stavby „Oprava odchlorovací stanice Ozdravného 

centra Ještěrka“ v Ostravě - Bartovicích, 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 309.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Domov pro seniory Hulváky - PD, IČ, AD”, poř.č. 
110/2017 
  
Usnesení číslo: 07312/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06795/RM1418/98 
  
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 dle § 122 odst. 3 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 

výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného stavebního povolení              

a výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby ”Domov pro seniory Hulváky”               

v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku                

pod poř. č. 1: 

TECHNICO Opava s.r.o. 

se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava 

IČO: 25849204 

za cenu nejvýše přípustnou 3.380.000,- Kč bez DPH 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Dvorní”, poř. č. 170/2017 
  
Usnesení číslo: 07313/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce VO oblast Dvorní” v k.ú. Poruba, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

ELSPOL - Gattnar s.r.o. 

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

IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 3.147.114,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “PD a příprava staveb VO”, poř. č. 177/2017 
  
Usnesení číslo: 07314/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění pravomocných územních rozhodnutí pro připravované 

akce veřejného osvětlení v jednotlivých zájmových územích města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

PTD Muchová, s.r.o. 

se sídlem: Ostrava - Muglinov, Olešní 313/14, 712 00 

IČO: 27767931 

za cenu nejvýše přípustnou 686.700,- Kč bez DPH 

 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Oprava vstupních šachet na Hlučínském přivaděči”, 
poř. č. 153/2017 
  
Usnesení číslo: 07315/RM1418/103 

(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 „Oprava vstupních šachet na Hlučínském 

přivaděči“ v Ostravě - Přívoze, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 

Ing. Pavlem Šípkem 

se sídlem: Dr. Martínka 1489/1, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

IČO: 05502764 

za cenu nejvýše přípustnou 301.000,- Kč bez DPH. 

  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Demolice bytového domu Bílá 4”, poř. č. 181/2017 
  
Usnesení číslo: 07316/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavební akce „Demolice bytového domu 

Bílá 4“ v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého materiálu se společností: 

JANKOSTAV s.r.o. 

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

IČO: 258 555 81 

za cenu nejvýše přípustnou 1.136.983,08 Kč bez DPH 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Stavební úpravy pavilonu H1 a H2”, poř. č. 171/2017 
  
Usnesení číslo: 07317/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Stavební 

úpravy v pavilónu H2 – zřízení Metabolické JIP a nové chráněné únikové cesty v pavilonu H1 

a H2“ v Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, dle předloženého materiálu, a to za podmínky dopracování dokumentace                   

pro provádění stavby o část uvedenou v předloženém materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Mgr. Jaroslav Čermák - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 

3. MUDr. Petr Uhlig - Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

3. Ing. Zdeněk Stříbný - Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská,  

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek        
pro účely galerie Plato Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 07318/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06849/RMm1418/21 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z jednacího řízení bez uveřejnění vyhlášeného k veřejné zakázce „Rekonstrukce historické 

budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava“ účastníka, který předložil svou nabídku 

pod poř. č. 1: 

Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. 

se sídlem: Grafická 831/20, 150 00 Praha 

IČO: 01422294 

z důvodu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 40 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 
  
Usnesení číslo: 07319/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy 

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na uzavření smlouvy o výkonu funkce člena poroty a přizvaného 
odborníka a vyplacení odměn za účast porotce v architektonické 
soutěži o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých 
jatek pro účely galerie Plato Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07320/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výkonu funkce člena poroty architektonické soutěže o návrh na řešení 

rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava dle vzoru          

v příloze č. 1 s nezávislými členy soutěžní poroty a přizvanými odborníky specifikovanými      

v soutěžních podmínkách a protokolech z jednání soutěžní poroty, dle vzoru v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vyplacení odměn za účast porotce a přizvaného odborníka v architektonické soutěži o návrh 

na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava         

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “Veterinární péče”, poř. č. 150/2017 
  
Usnesení číslo: 07321/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
80 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na poskytování veterinární péče 

pro psy umístěné v Útulku pro psy v Ostravě – Třebovicích v letech 2018 a 2019 v rozsahu     

dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová- odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. - odbor ochrany životního prostředí 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Aleš Brázda - odbor ochrany životního prostředí 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová- náměstkyně primátora 

2. Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. - odbor ochrany životního prostředí 

3. Bc. Martina Přikrylová - odbor ochrany životního prostředí 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Aleš Brázda - odbor ochrany životního prostředí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3. Eva Tomečková- odbor ochrany životního prostředí 

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

5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 14 
Návrh dodatku č. 1 k Dohodě o centralizovaném zadávání veřejných 
zakázek na produkty Microsoft s Ministerstvem vnitra 
  
Usnesení číslo: 07322/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o centralizovaném zadávání ze dne 13. 12. 2013 s Českou 

republikou - Ministerstvem vnitra se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, 

IČO 00007064, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 15 
Uzavření smlouvy na nákup 350 ks monitorů se spol. Vidaron a.s. 
  
Usnesení číslo: 07323/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 07127/RM1418/100 ze dne 29. 08. 2017, kterým rada města rozhodla o zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy se spol. TOPSOFT JKM spol.         

s r.o. se sídlem: Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 25403435 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností Vidaron a.s. 

se sídlem Karviná - Hranice, Rudé armády 651/19a, PSČ 733 01 , IČO: 28633652 ve výši 

1.123.500,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě 2196/2013/IT se spol. OVANET 
  
Usnesení číslo: 07324/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb a smlouvě mandátní                         

č. 2196/2013/IT se spol. OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, 

IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Formální oprava Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci 
projektů „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava”         
a “Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava“. 
  
Usnesení číslo: 07325/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 06968/RM1418/99 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
formální opravu Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4. 7. 2017 zpracovaného v 

rámci veřejné zakázky Pořízení výpočetní techniky , část B, v rozsahu dle předloženého 

materiálu 
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RM_VZ 15 
VZMR Pořízení specializovaných SIEM nástrojů 
  
Usnesení číslo: 07326/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy na dodávku a instalaci 

technologického zařízení se společností CompuNet s.r.o. se sídlem: Zubatého 295/5, Smíchov, 

150 00 Praha 5, IČO:27608514 za cenu nejvýše přípustnou 1.928.880,- Kč bez DPH               

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 16 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory      
k magnetopáskové knihovně Overland NEO se společností Klari s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07327/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory se společností KLARI s.r.o., se sídlem: Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 - Krč, 

IČO: 24756679 za cenu 246.510,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 34 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 07328/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o změně charakteru dotace  ve výši 900 tis.Kč schválené městskému obvodu Vítkovice na 

akci “Úprava odvodnění ul. Sirotčí” z investiční na neinvestiční 

b) poskytnutí finančních prostředků ve výši 52 tis.Kč městskému obvodu Vítkovice v rámci 

projektu “Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” 
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c) o změně charakteru dotace ve výši 25 tis.Kč schválené městskému obvodu Hošťálkovice      

na akci “Konvektomat pro školní jídelnu při ZŠ a MŠ” z investiční na neinvestiční 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení investičního příspěvku organizaci Domov Sluníčko, 

příspěvková organizace, IČO 70631832 na základě smlouvy o závazku veřejné služby              

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC ve výši 1 210 tis.Kč účelově určený    

na náklady spojené s realizací projektu/akce modernizace výtahů budovy A + B s časovou 

použitelností od 1.10.2017 do 31.3.2018 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 5311, pol. 2322, ORJ 270 o 602 tis.Kč (C.9.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 125 tis.Kč (A.2.) 

                                      ÚZ 104513013 o 776 tis.Kč (A.4.) 

                                      ÚZ 104113013 o 91 tis.Kč (A.4.)  

                                      ÚZ 34070 o 100 tis.Kč (A.5.) 

- ostatní přijaté investiční transfery ze SR 

na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 14984 o 860 tis.Kč (A.7.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 1 000 tis.Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 332 o 100 tis.Kč (A.6.)  

- běžné výdaje 

na § 5599, pol. 5162, ORJ 133, ÚZ 201 o 1 000 tis.Kč (A.1.) 

(A.4.) na ORJ 135, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 21 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5021 o 63 tis.Kč  

                                                                                               pol. 5031 o 23 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 11 tis.Kč 

                                                                     ÚZ 104113013, pol. 5011 o 3 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5021 o 8 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 3 tis.Kč 
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                                                                                               pol. 5032 o 2 tis.Kč 

                                                                     ÚZ 104107601, pol. 5011 o 2 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5021 o 4 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 2 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 1 tis.Kč        

               ORJ 270, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 215 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 50 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 15 tis.Kč   

                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5011 o 25 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 7 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 4 tis.Kč  

                                                                      ÚZ 104107601, pol. 5011 o 15 tis.Kč  

                                                                                                pol. 5031 o 3 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 1 tis.Kč 

                ORJ 180, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5132 o 26 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5909 o 352 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 104113013, pol. 5132 o 3 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5909 o 36 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 104107601, pol. 5132 o 2 tis.Kč 

na § 2223, pol. 5169, ORJ 100 o 50 tis.Kč (C.3.) 

na § 6171, pol. 5172, ORJ 133 o 110 tis.Kč (C.5.) 

na § 6409, pol. 5191, ORJ 120, org. 53 o 4 tis.Kč (C.8.) 

(C.9.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5171 o 602 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 2 600 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 3631, pol. 6121, ORJ 230, org. 4330 o 2 300 tis.Kč (C.2.) 

na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 14984, org. 8127 o 860 tis.Kč (A.7.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3312, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4212 o 125 tis.Kč (A.2.) 

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4234 o 100 tis.Kč (A.5.) 

(C.4.) na ORJ 180, § 4354, pol. 5331, org. 43 o 1 527 tis.Kč 

                               § 4351, pol. 5331, org. 43 o 161 tis.Kč 

                               § 4377, pol. 5331, org. 43 o 2 420 tis.Kč 

na § 3233, pol. 5336, ORJ 140, ÚZ 332, org. 81 o 100 tis.Kč (A.6.)  

- investiční transfery 

(C.6.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, ÚZ 95, org. 34 o 484 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 6351, ÚZ 95, org. 34 o 526 tis.Kč 

                                            pol. 6351, org. 34 o 200 tis.Kč 

-  převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 507 o 900 tis.Kč (C.1.) 

                                   ÚZ 7608, org. 507 o 52 tis.Kč (C.4.) 
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                                   ÚZ 93, org. 513 o 25 tis.Kč (C.7.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7601 o 30 tis.Kč (A.4.) 

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7608 o 52 tis.Kč (C.4.) 

na § 6171, pol. 5162, ORJ 133 o 110 tis.Kč (C.5.) 

na § 6409, pol. 5192, ORJ 120, org. 53 o 4 tis.Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3631, pol. 6121, ORJ 230, org. 4313 o 2 300 tis.Kč (C.2.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 50 tis.Kč (C.3.) 

(C.6.) na ORJ 230, § 2229, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3098 o 200 tis.Kč 

                               § 3111, pol. 6121, org. 6320 o 200 tis.Kč 

                               § 3529, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6043 o 500 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6022 o 310 tis.Kč 

na § 5311, pol. 6123, ORJ 270 o 2 600 tis.Kč (C.9.) 

- neinvestiční transfery 

na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, org.43 o 4 108 tis.Kč (C.4.) 

-  převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 607 o 900 tis.Kč (C.1.) 

                                                   ÚZ 3500, org. 613 o 25 tis.Kč (C.7.)  

Městský obvod Ostrava-Jih (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 125 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 125 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 670 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 670 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.1., C.4.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 900 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
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na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507 o 900 tis.Kč 

                                   ÚZ 7608, org. 507 o 52 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci Úprava odvodnění ul. Sirotčí 

na § xxxx, pol. 6121, ÚZ 3500 o 900 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Úprava odvodnění ul. Sirotčí 

na § xxxx, pol. 5171, ÚZ 93 o 900 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 52 tis.Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (C.7.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 613 o 25 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 513 o 25 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na zajištění elektrického konvektomatu pro ŠJ 

na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 25 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na zajištění elektrického konvektomatu pro ŠJ 

na § xxxx, pol. 5137, ÚZ 93 o 25 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 43 
Svěření pravomoci náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, 
Ph.D. k uzavření dohody s VŠB-TU Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07329/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) svěřuje 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., pravomoc v rámci Programu             

na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

ÉTA, projektu Metodicko aplikační nástroje pro efektivní řízení územně členěného statutárního 

města, jménem statutárního města Ostravy rozhodovat o uzavírání dohod včetně Letter of 

Intent dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a pravomoc uzavírat dohody o spolupráci            

a o aplikaci výstupů z řešení projektu včetně Letter of Intent dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu s uchazečem projektu VŠB-Technickou univerzitou Ostrava, IČO: 61989100,           

se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba 
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RM_M 26 
Prodloužení termínu pro podávání přihlášek do výběrového řízení        
na obsazení člena představenstva obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 07330/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodloužení termínu pro podávání přihlášek do výběrového řízení, specifikovaného v příloze 

č. 1 předloženého materiálu, na člena představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,                    

IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava, a to do 31.10.2017, 

12:00 hodin 

  

 
RM_M 5 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07331/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání  Magistrátu  města 

Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidaci 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007  

pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 
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RM_M 13 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07332/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) 1 ks topol o obvodu kmene 247 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 915 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava – 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) 2 ks topol o obvodu kmene 193 cm a 170 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 753/4 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) 1 ks lípa o obvodu kmene 90 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 1095/37 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava – dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

d) 2 ks jasan o obvodu kmene 91 cm a 138 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 5609/3 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

e) 3 ks jasan o obvodu kmene 174 cm, 120 cm a 85 cm, 

2 ks habr o obvodu kmene 146 cm a 110 cm, 

1 ks topol o obvodu kmene 447 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 86/1 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

f) 1 ks dub o obvodu kmene 99 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 5328/1 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

g) 2 ks cypříšek o obvodu kmene 100 cm a 82 cm, 

rostoucí na pozemku parc. č. 1649/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Poruba - sever, 

obec Ostrava – dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení žádostí o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí 

příslušným správním orgánem dle bodu 1a) až 1c) tohoto usnesení a sdělení o vyslovení 

souhlasu s kácením dřevin a s podáním žádostí o povolení kácení dřeviny a vydání rozhodnutí 

příslušným správním orgánem dle bodu 1d) až 1g) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.09.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí a sdělení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.09.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 4 
Obnova samoobslužné myčky v Patrových garážích Ostrava Dubina I, 
ul. Horní 284/65, 700 30 Ostrava – Dubina 
  
Usnesení číslo: 07333/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě KARCHER CENTER OSTRAVA, D&V 

technika s.r.o., Bohumínská 87, 712 00 Ostrava-Muglinov IČO: 41035721 na obnovu 

Samoobslužného mycího modulu pro mytí osobních vozidel v objektu Patrových garáží 

Ostrava – Dubina I, ul. Horní 284/65, 700 30 Ostrava – Dubina, a to za cenu nejvýše 

přípustnou ve výši   255 000,--  Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 27.09.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 13 
Návrh Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce                     
na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární 
město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem 
Ostrava, popřípadě městskými obvody 
  
Usnesení číslo: 07334/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na poskytování mobilních 

telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené 

statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody na období od 1.1.2018                   

do 31.1.2021 a zadání nadlimitní veřejné zakázky 

  

2) rozhodla 

  
aby společnost eCentre, a.s. provedla jménem statutárního města Ostrava úkony zadavatelské 

činnosti podle zákona č. 134/2016 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn           

a doplňků, vztahující se k veřejné zakázce na poskytování mobilních telekomunikačních služeb 

pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, 

popřípadě městskými obvody dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 
RM_M 46 
Uplatnění práv osoby zúčastněné v soudních řízeních 
  
Usnesení číslo: 07335/RM1418/103 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
ze strany statutárního města Ostrava s uplatněním práv osoby zúčastněné v řízení vedeném        

u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29Af 93/2015  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
ze strany statutárního města Ostrava s uplatněním práv osoby zúčastněné v řízení vedeném       

u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8Af 43/2014  

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru legislativního a právního 

informoval Radu města Ostravy o předmětu řízení vedeného u Městského soudu v Praze        

pod sp. zn. 8Af 43/2014 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 07.11.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

 
 


