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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 17.10.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

07472/RM1418/106 RM_M 0 Schválení programu 106. schůze rady města 

konané dne 17.10.2017 

35 

07473/RM1418/106 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

45 

07474/RM1418/106 RM_M 24 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech         

24.-28.09.2017 

42 

07475/RM1418/106 RM_M 25 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Radka 

Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava,       

p. o., a Mgr. Bc. Vojtěcha Curyla, DiS., ředitele 

Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p. o.,            

do Polska (Toruň) ve dnech 26.-30.09.2017 

41 

07476/RM1418/106 RM_M 28 Změna usnesení o podání žádosti o dotaci             

z Ministerstva práce a sociálních věcí                  

ČR  pro projekt “Domov pro seniory Hladnovská” 

50 

07477/RM1418/106 RM_M 31 Schválení projektu, přijetí dotace z Operačního 

programu Životní prostředí 2014 – 2020              

na projekt „Podzemní kontejnery v Ostravě-

Porubě II.“ 

50 

07478/RM1418/106 RM_M 32 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v 

rámci “Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb” (dotace z kapitoly 313 - MPSV 

státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních 

služeb na rok 2018 

50 

07479/RM1418/106 RM_M 26 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do SRN (Berlín) ve dnech           

21.-24.11.2017 

01 

07480/RM1418/106 RM_M 27 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty    

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, do Polska 

(Katowice) dne 25.10.2017 

01 

07481/RM1418/106 RM_M 18 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala 

Mariánka, náměstka primátora, do Polska (Toruň) 

ve dnech 27.-29.09.2017 

30 

07482/RM1418/106 RM_M 47 Udělení předchozího souhlasu s pořízením věci 

nákupem na splátky do vlastnictví právnické 

osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace 

40 

07483/RM1418/106 RM_M 46 Souhlas se změnami na nemovitém majetku 

souvisejícími s výstavbou venkovní zahradní 

kaple v areálu Domova Sluníčko 

41 

07484/RM1418/106 RM_M 3 Středisko volného času Korunka, Ostrava - 

Mariánské Hory, p.o. - změna podmínek čerpání 

poskytnutého účelového příspěvku 

42 
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07485/RM1418/106 RM_M 2 Návrh na poskytnutí peněžitého daru panu 

XXXXXXX XXXXXX na MS veteránů             

ve stolním tenise 

91 

07486/RM1418/106 RM_M 4 Vyhodnocení II. etapy kampaně města “Školní 

jídelny zdravě a chutně” 

91 

07487/RM1418/106 RM_M 23 Návrh na uzavření Dodatku č.1 Partnerské 

smlouvy uzavřené pro projekt Rozvoj rovného 

přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II 

91 

07488/RM1418/106 RM_M 42 Pravidla a seznam zadavatelů systému sdruženého 

nákupu statutárního města Ostrava 

90 

07489/RM1418/106 RM_M 5 Návrh na záměr výpůjčky částí pozemků v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava. 

08 

07490/RM1418/106 RM_M 7 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. 

08 

07491/RM1418/106 RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení VN a NN a uzavření smluv      

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene       

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

07492/RM1418/106 RM_M 9 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

07493/RM1418/106 RM_M 10 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje, pro Statutární město 

Ostrava 

08 

07494/RM1418/106 RM_M 11 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 

s prodejem nemovitých věcí městskými obvody 

Slezská Ostrava a Ostrava-Jih 

08 

07495/RM1418/106 RM_M 12 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy na část nemovitosti v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava pro Městský obvod 

Vítkovice. Předchozí souhlas rady města                

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava pro Městský obvod Moravská Ostrava       

a Přívoz. 

08 

07496/RM1418/106 RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 

07497/RM1418/106 RM_M 19 Návrh na koupi vodovodu, splaškové kanalizace, 

vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

uzavření kupní smlouvy se spol. ALSA consult, 

a.s. a uzavření smluv o zřízení služebností             

s vlastníky pozemků 

08 

07498/RM1418/106 RM_M 30 Návrh na souhlas s umístěním přípojky NN            

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

08 
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statutárního města Ostravy, pro Letiště Ostrava, 

a.s. 

07499/RM1418/106 RM_M 43 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava                     

a v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

08 

07500/RM1418/106 RM_M 44 Návrh na souhlas s propojením nového vodovodu 

v rámci stavby “Nová Karolina - II. etapa -           

2. část” na pozemku ve vlastnictví města               

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

08 

07501/RM1418/106 RM_M 45 Návrh na záměr města vypůjčit věci nemovité věcí 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava. 

08 

07502/RM1418/106 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Nákup vodoměrů”,                 

poř. č. 145/2017 

08 

07503/RM1418/106 RM_M 48 Návrh na přijetí majetkoprávních úprav                 

k nemovitým věcem nacházejícím                        

se ve strategické průmyslové zóně Ostrava - 

Mošnov, v ploše “A” 

08 

07504/RM1418/106 RM_M 1 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 3230/2016/OI/VZKÚ ze dne 30.12.2016         

ke stavbě “Tramvajové mosty ul. Plzeňská” 

05 

07505/RM1418/106 RM_M 6 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”   

a “Smlouvy o zřízení věcného břemene”               

v souvislosti se stavbami odboru investičního 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

07506/RM1418/106 RM_M 22 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo                   

č. 0221/2017/OI/VZKÚ ze dne 10.02.2017          

na vyhotovení dokumentace pro stavbu 

“Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba” 

05 

07507/RM1418/106 RM_M 29 Návrh na uzavření smluv o věcných právech          

k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými 

v kapitálovém rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

05 

07508/RM1418/106 RM_M 38 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 3186/2016/OI/VZKÚ ze dne 19.12.2016           

ke stavbě “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace     

v ul. Krásnopolská” v k.ú. Pustkovec 

05 

07509/RM1418/106 RM_M 41 Návrh smlouvy o dílo na vyhotovení dokumentace 

pro stavbu Rekonstrukce křižovatky č. 1021 x 

Českobratrská x Sokolská třída” 

05 

07510/RM1418/106 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu                    

ul. Na Smyčce”, poř. č. 204/2017 

05 

07511/RM1418/106 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce zdroje tepla - 

ÚMOb Pustkovec”, poř. č. 185/2017 

05 

07512/RM1418/106 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Modernizace podchodu             

u tramvajové zastávky Důl Hlubina 

(IZ+DÚR+IČ)”, poř. č. 189/2017 

05 

07513/RM1418/106 RM_VZ 4 Vystavení objednávky na provedení předběžného 05 
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geologického a hydrogeologického průzkumu    

pro připravovanou stavbu “Nové Lauby” 

07514/RM1418/106 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu                    

ul. Pod Landekem” poř. č. 202/2017 

05 

07515/RM1418/106 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Nábřeží Ostravice - stavba č.4” 

poř. č. 196/2017 

05 

07516/RM1418/106 RM_M 17 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu             

a k nabytí nemovitostí do majetku města. 

89 

07517/RM1418/106 RM_M 16 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty                 

Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, 

do Izraele (Tel Aviv) ve dnech 8.-14.9.2017 

33 

07518/RM1418/106 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Bikesharing v Ostravě”,         

poř. č. 41/2017 

38 

07519/RM1418/106 RM_M 20 Změna nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává 

tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 

10 

07520/RM1418/106 RM_M 34 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů       

z Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz    

na realizaci projektů “Revitalizace aleje na ulici 

Zborovská”, “Sadové úpravy na ulici Nádražní      

u křížení s ulicí Křižíkovou” a “Sadové úpravy     

na Smetanově náměstí” 

80 

07521/RM1418/106 RM_M 39 Návrh dalšího postupu přípravy veřejné zakázky 

na zpracování znaleckého posudku ve věci sanace 

lagun Ostramo 

33 

07522/RM1418/106 RM_M 35 Smlouva na rozvoj programového produktu CMS 

PLONE pro správu internetové prezentace SMO 

83 

07523/RM1418/106 RM_M 36 Objednávka vůči společnosti Ovanet, a. s.,           

na vytvoření nových webových portálů               

pro příspěvkové organizace MMO 

83 

07524/RM1418/106 RM_M 15 Koncept implementace opatření s cílem vyhovět 

nařízení GDPR v rámci statutárního města 

Ostravy. 

83 

07525/RM1418/106 RM_M 33 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

07526/RM1418/106 RM_M 40 Nařízení města č. 17/2017, kterým se mění               

a doplňuje nařízení města č. 7/2009, kterým         

se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování 

závad ve schůdnosti místních komunikací             

a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky 

místních komunikací a chodníků, na kterých        

se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 

sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu           

a náledí, ve znění pozdějších předpisů 

09 

07527/RM1418/106 RM_VZ 5 Zadání zpracování investičního záměru 

“Modernizace dětského dopravního hřiště             

a sportovního zázemí školy v Ostravě-Svinově” 

09 

07528/RM1418/106 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Měření úsekové rychlosti - 09 
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Rudná”, poř. č. 152/2017 

07529/RM1418/106 RM_M 21 Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 

vzdělávacích institucí 

36 

07530/RM1418/106 RM_M 37 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku z evidence odboru hospodářské 

správy 

84 

07531/RM1418/106 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Zateplení objektu Budečská       

3 - II.”, poř. č. 221/2017 

84 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 14 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků 

včetně budovy č.p.1674 v k.ú. Moravská Ostrava 

08 

  
RM_M 0 
Schválení programu 106. schůze rady města konané dne 17.10.2017 
  
Usnesení číslo: 07472/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 106. schůze rady města konané dne 17.10.2017 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07473/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem        
A. Brože 3124/2, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 25816977, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
reorganizaci činností společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. dle návrhu jednatele 

společnosti obsaženého v příloze č. 1 předloženého materiálu - “Nová koncepce činnosti 

OMLaZ ve vztahu k in - house zadávání zakázek ze strany SMO a redukce podnikatelské 

činnosti obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. v poměru 80:20” 
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2) ukládá 

  
jednateli společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

zapracovat schválenou koncepci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  do všech položek 

podnikatelského plánu na rok 2018 a v souladu s touto koncepcí realizovat podnikatelské 

aktivity 

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 31.12.2018 

 jednatel společnosti 

  
3) ukládá 

  
jakožto orgán statutárního města Ostravy nikoli v působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, .s.r.o. 

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města informativní zprávu ve smyslu přijatého rozhodnutí rady města   

v působnosti valné hromady včetně doplnění o ekonomický výhled společnosti na roky 2019   

a 2020 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 24 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn)             
ve dnech 24.-28.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07474/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 07052/RM1418/100 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 24.-28.09.2017 
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RM_M 25 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Radka Barana, ředitele 
Domova Slunečnice Ostrava, p. o., a Mgr. Bc. Vojtěcha Curyla, DiS., 
ředitele Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p. o., do Polska (Toruň)      
ve dnech 26.-30.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07475/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 07159/RM1418/101 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava, 

p. o., a Mgr. Bc. Vojtěcha Curyla, DiS., ředitele Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p. o.,      

do Polska (Toruň) ve dnech 26.-30.09.2017 

  

 
RM_M 28 
Změna usnesení o podání žádosti o dotaci z Ministerstva práce              
a sociálních věcí ČR pro projekt “Domov pro seniory Hladnovská” 
  
Usnesení číslo: 07476/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 06244/RM1418/91 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou bodu 1) svého usnesení č. 6244/RM1418/91 ze dne 25.4.2017, kterým 

schvaluje v případě úspěšnosti projektu financování projektu v celkové předpokládané výši      

55 000 tis. Kč - v roce 2017 na zajištění předfinancování projektu ve výši 14 000 tis. Kč           

a v roce 2018 na zajištění předfinancování projektu ve výši 24 500 tis. Kč, přičemž v těchto 

částkách je obsaženo spolufinancování v celkové výši 9 625 tis. Kč, dle přílohy                        

č. 1 předloženého materiálu, 

a to takto: 

schvaluje v případě úspěšnosti projektu financování projektu v celkové předpokládané výši      

55 000 tis. Kč - v roce 2018 na zajištění předfinancování projektu ve výši 14 000 tis. Kč           

a v roce 2019 na zajištění předfinancování projektu ve výši 24 500 tis. Kč, přičemž v těchto 

částkách je obsaženo spolufinancování v celkové výši 9 625 tis. Kč, dle přílohy                        
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č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Schválení projektu, přijetí dotace z Operačního programu Životní 
prostředí 2014 – 2020 na projekt „Podzemní kontejnery                            
v Ostravě-Porubě II.“ 
  
Usnesení číslo: 07477/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05096/RM1418/74 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

Ministerstva životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 0016480 

na projekt “Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II.” dle podmínek dle přílohy                     

č. 1 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami dle části 

II. čl. 14 Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami dle části II. čl. 14 Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 01.01.2019 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
4) ukládá 

  
primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 15.11.2017 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 32 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci “Programu          
na podporu poskytování sociálních služeb” (dotace z kapitoly            
313 - MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních služeb na 
rok 2018 
  
Usnesení číslo: 07478/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci v rámci “Programu na podporu poskytování sociálních služeb” 

(dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních služeb na rok 

2018 prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Vítkovice 

o zajištění všech potřebných podkladů pro podání souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního “Programu na podporu poskytování sociálních 

služeb” (dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních služeb 

na rok 2018 a o podání žádosti o dotaci a všech jejich příloh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Petr Dlabal,  

 starosta Městského obvodu Vítkovice 

  
 

RM_M 26 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Berlín) ve dnech            
21.-24.11.2017 
  
Usnesení číslo: 07479/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

do SRN (Berlín) ve dnech 21.-24.11.2017 za účelem pracovních jednání  
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2) ukládá 

  
řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 12.12.2017 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 27 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, do Polska (Katowice) dne 25.10.2017 
  
Usnesení číslo: 07480/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, do Polska (Katowice) dne 

25.10.2017 za účelem účasti na World Music Expo WOMEX 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 14.11.2017 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 18 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka 
primátora, do Polska (Toruň) ve dnech 27.-29.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07481/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 07055/RM1418/100 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Polska 

(Toruň) ve dnech 27.-29.09.2017  

  

 
RM_M 47 
Udělení předchozího souhlasu s pořízením věci nákupem na splátky     
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 07482/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 35 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,         

ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s pořízením věci nákupem         

na splátky do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava,                 

IČO 00635162 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele s pořízením věci nákupem na splátky dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.10.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 46 
Souhlas se změnami na nemovitém majetku souvisejícími s výstavbou 
venkovní zahradní kaple v areálu Domova Sluníčko 
  
Usnesení číslo: 07483/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
41 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

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

č. 4 ze dne 5.4.2017 Domova Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace,            

IČO 70631832, se změnami na nemovitém majetku souvisejícími s výstavbou venkovní 

zahradní kaple v areálu Domova Sluníčko dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 3 
Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. - 
změna podmínek čerpání poskytnutého účelového příspěvku 
  
Usnesení číslo: 07484/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 07286/RM1418/103 
k usnesení č. 04179/RM1418/62 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu 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 ve znění usn. 7286/RM1418/103 ze dne 19.9.2017: 

- změna termínu pro čerpání a závěrečné finanční vypořádání, a to “do 31.12.2018” 

  

 
RM_M 2 
Návrh na poskytnutí peněžitého daru panu XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
na MS veteránů ve stolním tenise 
  
Usnesení číslo: 07485/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně dárce poskytnout peněžitý dar panu XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXX 

XXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX, ve 

výši 20.000 Kč na podporu jeho účasti na Mistrovství světa veteránů ve stolním tenise v roce 

2018 a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 20 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5492, ORJ 161 o 20 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Vyhodnocení II. etapy kampaně města “Školní jídelny zdravě a chutně” 
  
Usnesení číslo: 07486/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
ocenit 17 školních  jídelen mateřských a základních škol, zřízených městskými obvody 

města ve II. etapě projektu města “Školní jídelny zdravě a chutně”  v kategoriích A) a B) -      

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

  
poskytnout každé z oceněných 17 školních jídelen mateřských a základních škol zřízených 

městskými obvody města v kategorii A) a B)  finanční příspěvek ve výši 10  tis. Kč               

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 Partnerské smlouvy uzavřené               
pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II 
  
Usnesení číslo: 07487/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem mezi statutárním 

městem Ostrava a partnery v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání                 

ve městě Ostrava II, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Pravidla a seznam zadavatelů systému sdruženého nákupu statutárního 
města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07488/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Pravidla a seznam zadavatelů systému sdruženého nákupu statutárního města Ostrava             

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
statutární orgány organizací uvedených v Seznamu zadavatelů o poskytnutí aktivní součinnosti 

při uplatňování Pravidel systému sdruženého nákupu 

  

3) žádá 

  
statutární orgány organizací uvedených v seznamu zadavatelů, aby zajistili zadávání veřejných 

zakázek postupem v rámci Systému sdruženého nákupu a zajistili využívání Nákupního portálu 

spravovaného statutárním městem Ostrava k realizaci sdružených nákupů komodit                  

pro organizaci 

  

 
RM_M 5 
Návrh na záměr výpůjčky částí pozemků v k.ú. Svinov, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 07489/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města 

vypůjčit nemovitosti ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, s právem hospodaření se 

svěřeným majetkem - Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, a to: 

- část pozemku parc.č. 3071/1 o výměře 7 200 m2, která je dle geometrického plánu č. 2609 - 

51a/2015, vyhotoveného pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3071/1 v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 3072/1 o výměře 4 308 m2, která je dle geometrického plánu č. 2713 - 

121/2016, vyhotoveného pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3072/1 v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 3078/1 o výměře 7 611 m2, která je dle geometrického plánu č. 2609 - 

51b/2015, vyhotoveného pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3078/1 v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava (ul. Bílovecká) 

dle geometrických plánů, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

za podmínky, že se statutární město Ostrava stane vlastníkem předmětných pozemků, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 7 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN         
v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07490/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro účely územního řízení 

s umístěním podzemního kabelového vedení 2x  NN 0,4 kV v pozemku: 

p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava - Heřmanice, Koněvova 103, NNk” 
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RM_M 8 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN a NN 
a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene             
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07491/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x  VN 22 kV v pozemku: 

p. p. č. 126/1 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Hladnovská, VNk+RVN, Dům seniorů” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení         

a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV k části pozemku: 

p. p. č. 126/1 - ostatní plocha, zeleň 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v pozemcích: 

parc. č. 2208/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 3606/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, propojení ul. Cihelní, NNk” 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení          

a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV k částem pozemků: 

parc. č. 2208/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 3606/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku         
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07492/RM1418/106 

(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 NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně                  

v pilíři k části pozemku: 

p. p. č. 736/328 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům    
ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, pro Statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07493/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení, provozování a udržování 

světelně signalizačního zařízení včetně koordinačního kabelu k částem pozemků: 

parc. č. 2639/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3594/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s vlastníkem: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 2771/117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem 
nemovitých věcí městskými obvody Slezská Ostrava a Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 07494/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městskými obvody  Slezská Ostrava                  

a Ostrava-Jih, v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a)  obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, v úplném znění, a to: 

a) 

- podílů na pozemku parc.č. 1473 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, přináležejících k bytovým jednotkám v bytových domech č.p. 439 a č.p. 440 stojících 

na uvedeném pozemku, a to: 

 

o velikosti 67/2338           bytová jednotka č. 439/2, 
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o velikosti 339/25718       bytová jednotka č. 439/7, 

o velikosti 551/25718       bytová jednotka č. 439/8, 

o velikosti 735/25718       bytová jednotka č. 439/9, 

o velikosti 339/25718       bytová jednotka č. 439/13, 

o velikosti 551/25718       bytová jednotka č. 439/14, 

o velikosti 339/25718       bytová jednotka č. 439/16, 

o velikosti 339/25718       bytová jednotka č. 439/19, 

o velikosti 737/25718       bytová jednotka č. 439/21, 

o velikosti 339/25718       bytová jednotka č. 439/22, 

o velikosti 737/25718       bytová jednotka č. 440/3, 

o velikosti 737/25718       bytová jednotka č. 440/6, 

o velikosti 339/25718       bytová jednotka č. 440/7, 

o velikosti 339/25718       bytová jednotka č. 440/10, 

o velikosti 550/25718       bytová jednotka č. 440/11, 

o velikosti 737/25718       bytová jednotka č. 440/12, 

o velikosti 339/25718       bytová jednotka č. 440/16, 

o velikosti 737/25718       bytová jednotka č. 440/18, 

o velikosti 339/25718       bytová jednotka č. 440/19, 

o velikosti 737/25718       bytová jednotka č. 440/21, 

o velikosti 339/25718       bytová jednotka č. 440/22, 

b) 

- podílů na pozemku parc.č. 1481 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, přináležejících k bytovým jednotkám v bytových domech  č.p.443 a č.p. 444, stojících 

na uvedeném pozemku, a to : 

o velikosti 651/43984        bytová jednotka č. 443/1, 

o velikosti 651/43984        bytová jednotka č. 443/5, 

o velikosti 651/43984        bytová jednotka č. 443/9, 

o velikosti 562/43984        bytová jednotka č. 443/12, 

o velikosti 651/43984        bytová jednotka č. 443/13, 

o velikosti 650/43984        bytová jednotka č. 443/14, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 443/15, 

o velikosti 562/43984        bytová jednotka č. 443/16, 

o velikosti 650/43984        bytová jednotka č. 443/18, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 443/19, 

o velikosti 562/43984        bytová jednotka č. 443/20, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 443/23, 

o velikosti 650/43984        bytová jednotka č. 443/26, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 443/27, 

o velikosti 562/43984        bytová jednotka č. 443/28, 

o velikosti 651/43984        bytová jednotka č. 443/29, 

o velikosti 650/43984        bytová jednotka č. 443/30, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 443/31, 

o velikosti 562/43984        bytová jednotka č. 443/32, 

o velikosti 650/43984        bytová jednotka č. 443/34, 

o velikosti 651/43984        bytová jednotka č. 443/37, 
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o velikosti 650/43984        bytová jednotka č. 443/38, 

o velikosti 562/43984        bytová jednotka č. 443/40, 

o velikosti 562/43984        bytová jednotka č. 444/1, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 444/2, 

o velikosti 562/43984        bytová jednotka č. 444/5, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 444/6, 

o velikosti 650/43984        bytová jednotka č. 444/7, 

o velikosti 656/43984        bytová jednotka č. 444/8, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 444/10, 

o velikosti 650/43984        bytová jednotka č. 444/11, 

o velikosti 656/43984        bytová jednotka č. 444/12, 

o velikosti 562/43984        bytová jednotka č. 444/13, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 444/14, 

o velikosti 650/43984        bytová jednotka č. 444/15, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 444/18, 

o velikosti 656/43984        bytová jednotka č. 444/20, 

o velikosti 562/43984        bytová jednotka č. 444/21, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 444/22, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 444/26, 

o velikosti 650/43984        bytová jednotka č. 444/27, 

o velikosti 656/43984        bytová jednotka č. 444/28, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 444/30, 

o velikosti 650/43984        bytová jednotka č. 444/31, 

o velikosti 562/43984        bytová jednotka č. 444/33, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 444/34, 

o velikosti 650/43984        bytová jednotka č. 444/35, 

o velikosti 656/43984        bytová jednotka č. 444/36, 

o velikosti 352/43984        bytová jednotka č. 444/38, 

o velikosti 650/43984        bytová jednotka č. 444/39, 

o velikosti 656/43984        bytová jednotka č. 444/40, 

c) 

- podílů na pozemku parc.č. 750 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava, přináležejících k bytovým jednotkám v bytovém domu č.p. 220, stojící na uvedeném 

pozemku, a to : 

o velikosti 8699/77866        bytová jednotka č. 220/1, 

o velikosti 8699/77866        bytová jednotka č. 220/2, 

o velikosti 8699/77866        bytová jednotka č. 220/3, 

o velikosti 8699/77866        bytová jednotka č. 220/4, 

o velikosti 8699/77866        bytová jednotka č. 220/5, 

o velikosti 8699/77866        bytová jednotka č. 220/6, 

o velikosti 8699/77866        bytová jednotka č. 220/7, 

o velikosti 8699/77866        bytová jednotka č. 220/8, 

o velikosti 4137/77866        bytová jednotka č. 220/9, 

o velikosti 4137/77866        bytová jednotka č. 220/10, 
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d) 

- podílů na pozemku parc.č. 740/13 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

obec Ostrava, přináležejících k bytovým jednotkám v bytovém domu č.p. 252, stojící na 

uvedeném pozemku, a to : 

o velikosti 3642/195551         bytová jednotka č. 252/1, 

o velikosti 3642/195551         bytová jednotka č. 252/2, 

o velikosti 8155/195551         bytová jednotka č. 252/3, 

o velikosti 3116/195551         bytová jednotka č. 252/4, 

o velikosti 8096/195551         bytová jednotka č. 252/5, 

o velikosti 7937/195551         bytová jednotka č. 252/6, 

o velikosti 3116/195551         bytová jednotka č. 252/7, 

o velikosti 7896/195551         bytová jednotka č. 252/8, 

o velikosti 7937/195551         bytová jednotka č. 252/9, 

o velikosti 3116/195551         bytová jednotka č. 252/10, 

o velikosti 7896/195551         bytová jednotka č. 252/11, 

o velikosti 7937/195551         bytová jednotka č. 252/12, 

o velikosti 3116/195551         bytová jednotka č. 252/13, 

o velikosti 7896/195551         bytová jednotka č. 252/14, 

o velikosti 7937/195551         bytová jednotka č. 252/15, 

o velikosti 3116/195551         bytová jednotka č. 252/16, 

o velikosti 7896/195551         bytová jednotka č. 252/17, 

o velikosti 7937/195551         bytová jednotka č. 252/18, 

o velikosti 3116/195551         bytová jednotka č. 252/19, 

o velikosti 7896/195551         bytová jednotka č. 252/20, 

o velikosti 7937/195551         bytová jednotka č. 252/21, 

o velikosti 3116/195551         bytová jednotka č. 252/22, 

o velikosti 7896/195551         bytová jednotka č. 252/23, 

o velikosti 7937/195551         bytová jednotka č. 252/24, 

o velikosti 3116/195551         bytová jednotka č. 252/25, 

o velikosti 7896/195551         bytová jednotka č. 252/26, 

o velikosti 7937/195551         bytová jednotka č. 252/27, 

o velikosti 3116/195551         bytová jednotka č. 252/28, 

o velikosti 7896/195551         bytová jednotka č. 252/29, 

o velikosti 7096/195551         bytová jednotka č. 252/30, 

o velikosti 3116/195551         bytová jednotka č. 252/31, 

o velikosti 7096/195551         bytová jednotka č. 252/32 

  

 
RM_M 12 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část 
nemovitosti v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro Městský obvod 
Vítkovice. Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku               
č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava pro Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 
  
Usnesení číslo: 07495/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 703 79 

Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 348/2, zahrada           

o    výměře 71,60 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (v blízkosti Sadu Jožky Jabůrkové),          

za účelem využití jako zahrada, 

na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok, 

a to v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 2 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

2) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí 

Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke “Smlouvě o nájmu nebytových prostor” č. NP - 

OM/2013/16 ze dne 29. 4. 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2016 na nebytový prostor - 

jednotky č. 1325/902 určený pro účely zdravotnických služeb - ortodoncie o celkové výměře 

191,87 m2  umístěný ve 2. nadzemním podlaží v budově č.p. 1325 ul. Nádražní,                    

č.or. 18, na pozemku parc.č. 722, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností 

HM orto s.r.o. 

se sídlem: ul. Nádražní č. 1325/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 01400029 

kterým se prodlouží doba nájmu do 31. 12. 2020, 

a to v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 07496/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 436 - zastavěná plocha a 

nádvoří, zbořeniště o výměře 165 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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s PANT, z. s., se sídlem Nábřežní 1272/2a, 725 25, Ostrava-Polanka nad Odrou,                    

IČO 226 67 393 

za účelem umístění 20 výstavních panelů o rozměru 1,0 (výška) a 1,5 m (šířka) v rámci 

Polských dnů v Ostravě 

na dobu určitou od 18. 10. 2017 do 15. 11. 2017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na koupi vodovodu, splaškové kanalizace, vše v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy se spol. ALSA 
consult, a.s. a uzavření smluv o zřízení služebností s vlastníky pozemků 
  
Usnesení číslo: 07497/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o koupi uvedených věcí, vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, vybudovaných v rámci 

stavby “Inženýrské sítě a komunikace - RD Podolí Ostrava Výškovice” a umístěných dle 

přílohy č. 1 A, č. 1 B, č. 1 C, č. 1 D předloženého materiálu, a to: 

vodovodu PE D 110 délky 320,26 m a PE D 90 délky 372,22 m tj. celkové délky 692,48 m, 

uloženého v pozemcích: 

- parc. č. 806/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 806/60 - orná půda, 

- parc. č. 806/97 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 739/1 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 313 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 739/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1091 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a splaškové kanalizace DN 250 délky 860,96 m, uložené v pozemcích: 

- parc. č. 806/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 806/49 - orná půda, 

- parc. č. 806/60 - orná půda, 

- parc. č. 806/90 - orná půda, 

- parc. č. 806/97 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 806/98 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 806/46 - orná půda, 

- parc. č. 739/1 - ostatní plocha, silnice, 
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- parc. č. 806/42 - orná půda, 

- parc. č. 806/52 - orná půda, 

- parc. č. 806/54 - orná půda, 

- parc. č. 806/56 - orná půda, 

- parc. č. 806/58 - orná půda, 

- parc. č. 739/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 391/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

s žadatelem – prodávajícím 

ALSA consult, a.s. 

se sídlem Mariánské náměstí 2116/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 278 30 195, 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 2,00 Kč vč. DPH 

Zdůvodnění ceny: 

Vynaložené prostředky na zaplacení kupní ceny jsou dle znalostí odboru majetkového 

nepochybně menší než majetkový prospěch získaný koupi daných inženýrských sítí. 

Z důvodu hospodárnosti odbor majetkový MMO nenechal vypracovat znalecký posudek, jehož 

vyhotovení by stálo 3.000,- Kč.  Nabízená kupní cena je dále s porovnáním nákladů 

vynaložených na znalecký posudek  a vybudování jednotlivých stavebních objektů v roce 

2015, cena symbolická: 

- u vodovodu je pořizovací cena  1.050.000,00 Kč a nabízená kupní cena je 1,- Kč 

- u splaškové kanalizace je pořizovací cena  5.227.675,90 Kč a nabízená kupní cena je 1,- Kč 

 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu PE D 110, D 90 a splaškové kanalizace DN 250 k pozemkům: 

parc. č. 806/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 806/49 – orná půda, 

parc. č. 806/60 – orná půda, 

parc. č. 806/90 – orná půda, 

parc. č. 806/97 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 806/98 - ostatní plocha, zeleň, 

všechny v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 
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s vlastníkem: 

ALSA consult, a. s. 

se sídlem Mariánské náměstí 2116/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 278 30 195, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu PE D 110, D 90                     

a ke splaškové kanalizaci DN 250 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy 

uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

splaškové kanalizace DN 250 k pozemku: 

parc. č. 806/46 – orná půda, 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Podolí Development, a. s. 

se sídlem Mariánské náměstí 2116/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 

IČO: 278 21 196, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke splaškové kanalizaci DN 250              

na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

4) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

splaškové kanalizace DN 250 k pozemku: 

parc. č. 806/42 – orná půda, 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 
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s vlastníkem: 

XXXX XXXXka, bydliště XXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXov, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke splaškové kanalizaci DN 250              

na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

5) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

splaškové kanalizace DN 250 k pozemku: 

parc. č. 806/52 – orná půda, 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 

XXXX XXXXXXek a XXXXXXX XXXXXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXeh, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke splaškové kanalizaci DN 250             

na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

6) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

splaškové kanalizace DN 250 k pozemku: 

parc. č. 806/54 – orná půda, 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 
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XXX XXXXXvá, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXvka, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke splaškové kanalizaci DN 250               

na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

7) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

splaškové kanalizace DN 250 k pozemku: 

parc. č. 806/56 – orná půda, 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Ing. XXXX XXXXXXXin, Ph. D., bydliště Živičná XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXX XXXXXva, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke splaškové kanalizaci DN 250              

na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

8) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

splaškové kanalizace DN 250 k pozemku: 

parc. č. 806/58 – orná půda, 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

 

XXXXX XXXXXXXič, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXXe, 
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dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke splaškové kanalizaci DN 250              

na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 30 
Návrh na souhlas s umístěním přípojky NN a uzavření smlouvy              
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro Letiště Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07498/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přípojky NN v pozemcích: 

p. p. č. 822/42 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 822/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro: 

Letiště Ostrava, a.s. 

se sídlem č.p. 401, 742 51 Mošnov, IČO  26827719 

v rámci stavby “Parkoviště P5 Centrál - SO 402 přípojka NN” 

  

2) rozhodla 

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

provozování, údržby, provádění oprav a rekonstrukce přípojky NN k částem pozemků: 

p. p. č. 822/42 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 822/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s budoucím oprávněným: 

Letiště Ostrava, a.s. 

se sídlem č.p. 401, 742 51 Mošnov, IČO  26827719 

dle přílohy č. 3 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 30/59  
  

RM_M 43 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava a v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07499/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- parc. č. 878/2 - ostatní plocha, jiná plocha, a to část A o výměře 2,80 m2 a část B o výměře 

15,78 m2 

- parc. č. 887/3 - ostatní plocha, zeleň, a to část A o výměře 4,80 2, část B o výměře 19,78 m2, 

část C o výměře 18,72 m2 a část D o výměře 15,41 m2 

- parc. č. 887/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 2,63 m2 a část          

B o výměře 7,27 m2 

- parc. č. 887/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6,71 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 567/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3,65 m2 

- parc. č. 806/11 - orná půda, a to část A o výměře 160,85 m2, část B o výměře 3,95 m2 a část    

C o výměře 4,7 m2 

- parc. č. 806/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 11,5 m2, část           

B o výměře 11,45 m2 a část C o výměře 11,35 m2 

- parc. č. 806/13 - orná půda,  a to část A o výměře 1,9 m2, část B o výměře 2,3 m2, část           

C o výměře 65 m2 a část D o výměře 2,65 m2 

- parc. č. 806/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 1,25 m2, část          

B o výměře 1,25 m2, část C o výměře 31 m2 a část D o výměře 1,3 m2 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň                

si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 44 
Návrh na souhlas s propojením nového vodovodu v rámci stavby “Nová 
Karolina - II. etapa - 2. část” na pozemku ve vlastnictví města v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 07500/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu ev. č. 0088/2017/MJ ze dne 

19.1.2017 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Návrh na záměr města vypůjčit věci nemovité věcí v k.ú. Přívoz, obec 
Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 07501/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit věci nemovité, a to: 

a) zařízení technologie centra bezpečné jízdy, které obsahuje zpevněné plochy vč. součástí a to: 

- kruhová kluzná plocha 

- motocyklová kluzná deska 

na pozemku p.p. č. p.p. č. 497/2-ostatní plocha, manipulační plocha 

a dále 

- odvodnění vč. 2 odlučovačů ropných látek ORL NS 80+SS,ORL NS50+SS 

- aqua vana 

- velká smyková deska pro automobily 

- 2 retenční nádrže 150 m3,180 m3 

- 5 kanalizačních šachet 

- Manipulační plocha 

- Vodorovná kluzná plocha 
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- Příjezdové komunikace 

- Ostatní plochy 

na pozemcích p.p. č. 497/2-ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. st. 1881-zastavěná plocha    

a nádvoří, zbořeniště, p.č. st. 1882- zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava  

b) 2 řídící buňky na pozemku p.p. č. p.p. č. 497/2-ostatní plocha, manipulační plocha 

a dále 

c) odvodnění areálu 

d) přípojka vody 

e) přípojka NN 

f) osvětlení areálu 

g) slaboproudé bezpečnostní systémy 

na pozemcích p.p. č. 497/2-ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. st. 1881-zastavěná plocha    

a nádvoří, zbořeniště, p.č. st. 1882- zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

vše dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, a zároveň si 

vyhrazuje právo, kdykoliv tento záměr zrušit  

  

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Nákup vodoměrů”, poř. č. 145/2017 
  
Usnesení číslo: 07502/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na dodávku vodoměrů v roce 2018 v rozsahu přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Sensus Česká republika spol. s r.o. 

Sídlo: Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

IČO: 48114651 

- pro  Vodoměry DN 20/165 za cenu nejvýše přípustnou 76.400,- Kč bez DPH, 

- pro  Vodoměry DN 20/190 za cenu nejvýše přípustnou 76.400,- Kč bez DPH. 

- pro Vodoměry DN 25 za cenu nejvýše přípustnou 571.200,- Kč bez DPH 
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RM_M 48 
Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem 
nacházejícím se ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov,       
v ploše “A” 
  
Usnesení číslo: 07503/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 1883/ZM1418/29 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat níže uvedené nemovité věci včetně součástí a příslušenství,              

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, ve “Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov”, 

za účelem realizace výstavby objektů v souladu se závaznými podmínkami pro poskytnutí 

dotace  ve znění změny č. 12 závazných podmínek  a zřídit právo stavby k prodávaným 

pozemkům pro kupujícího, za účelem výstavby multimodálního centra pod názvem “Ostrava 

Aiport Multimodal Park” na území průmyslové zóny Ostrava - Mošnov 

nepřipouští se prodej jednotlivých pozemků; 

jedná se o pozemky: 

a) v k. ú. Mošnov, obec Mošnov: 

- pozemek p.p.č. 1323 

- pozemek p.p.č. 1328 

- pozemek p.p.č. 1331/2 

- pozemek p.p.č. 1332/2 

- pozemek p.p.č. 1332/3 

- pozemek p.p.č. 1332/4 

- pozemek p.p.č. 1332/5 

- pozemek p.p.č. 1334/2 

- pozemek p.p.č. 1335/2 

- pozemek p.p.č. 1338/9 

- pozemek p.p.č. 1338/12 

- pozemek p.p.č. 1339/3 

- pozemek p.p.č. 1339/10 

- pozemek p.p.č. 1339/21 

- pozemek p.p.č. 1339/22 

- pozemek p.p.č. 1340/19 

- pozemek p.p.č. 1340/26 

- pozemek p.p.č. 1340/27 
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- pozemek p.p.č. 1340/28 

- pozemek p.p.č. 1367 

- pozemek p.p.č. 1430 

- pozemek p.p.č. 1431 

- pozemek p.p.č. 1432 

- pozemek p.p.č. 1433 

- pozemek p.p.č. 1434 

- pozemek p.p.č. 1435 

- pozemek p.p.č. 1436 

- pozemek p.p.č. 1437 

- pozemek p.p.č. 1438 

- pozemek p.p.č. 1439 

- pozemek p.p.č. 1440 

- pozemek p.p.č. 1441/1 

- pozemek p.p.č. 1442 

- pozemek p.p.č. 1451 

- pozemek p.p.č. 1452 

- pozemek p.p.č. 1453 

- pozemek p.p.č. 1454 

- pozemek p.p.č. 1455 

- pozemek p.p.č. 1456 

- pozemek p.p.č. 1457 

- pozemek p.p.č. 1458 

- pozemek p.p.č. 1459 

- pozemek p.p.č. 1463 

- pozemek p.p.č. 1467/1 

- pozemek p.p.č. 1523 

- pozemek p.p.č. 1524 

a dle geometrického plánu č. 1208-181/2017 vyhotoveného pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov, v 

roce 2017: 

- část pozemku p.p.č. 813/52, označená jako pozemek p.p.č. 813/153 o výměře  872 m2 

- část pozemku p.p.č. 1324, označená jako pozemek p.p.č. 1324/2 o výměře 879  m2 

- část pozemku p.p.č. 1331/1, označená jako pozemek p.p.č. 1331/8 o výměře 4237  m2 

- část pozemku p.p.č. 1332/1, označená jako pozemek p.p.č. 1332/20 o výměře  11276 m2 

- část pozemku p.p.č. 1332/11, označená jako pozemek p.p.č. 1332/19 o výměře 563  m2 

- část pozemku p.p.č. 1339/2, označená jako pozemek p.p.č. 1339/38 o výměře  21824 m2 

- část pozemku p.p.č.1339/16 , označená jako pozemek p.p.č. 1339/37 o výměře 226  m2 

- část pozemku p.p.č. 1340/29, označená jako pozemek p.p.č. 1340/96 o výměře 1833  m2 

- část pozemku p.p.č. 1340/33, označená jako pozemek p.p.č. 1340/93 o výměře 34  m2 

- část pozemku p.p.č. 1340/35, označená jako pozemek p.p.č. 1340/92 o výměře 4065  m2 

- část pozemku p.p.č. 1366/3, označená jako pozemek p.p.č. 1366/13 o výměře 7630  m2 

- část pozemku p.p.č. 1467/2, označená jako pozemek p.p.č. 1467/20 o výměře 405 m2 

- část pozemku p.p.č. 1467/3, označená jako pozemek p.p.č. 1467/19 o výměře 32 m2 

- část pozemku p.p.č. 1467/4, označená jako pozemek p.p.č. 1467/18 o výměře 131 m2 

- část pozemku p.p.č. 1467/5, označená jako pozemek p.p.č. 1467/16 o výměře 3 m2 
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- část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci  - parcela původ Pozemkový katastr  (PK), 

 parc.č.  1128/2, díl 1 (původní k.ú. Sedlnice), označená jako pozemek p.p.č. 1316/2 o výměře 

208  m2 

- část pozemku p.p.č. 1318/4, označená písmenem e, o výměře 1152 m2 

- část pozemku p.p.č. 1318/5, označená písmenem d, o výměře 28 m2 

- část pozemku p.p.č. 1319, označená písmenem f, o výměře 1637 m2 

- část pozemku p.p.č.1322/1, označená písmenem g,  o výměře 19079 m2 

- část pozemku p.p.č. 1325/1, označená písmenem h, o výměře 25318 m2 

- pozemek p.p.č. 1322/2 o výměře 2739 m2 

- pozemek p.p.č. 1325/2 o výměře 7580 m2 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako p.p.č. 1325/2 o výměře 57533 m2 

- část pozemku p.p.č.1329/2, označená písmenem l, o výměře 17272 m2 

- část pozemku p.p.č.1329/3, označená písmenem m, o výměře 32261 m2 

- pozemek p.p.č. 1329/1 o výměře 247 m2 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako p.p.č. 1329/1 o výměře 49780 m2 

- část pozemku p.p.č. 1338/2, označená písmenem o, o výměře 10006 m2 

-pozemek p.p.č. 1356/2 o výměře 37757 m2 

-pozemek p.p.č. 1336/1 o výměře 1875 m2 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako p.p.č. 1336/1 o výměře 49638 m2 

-část pozemku p.p.č. 1339/15, označená písmenem n, o výměře 704 m2 

-pozemek p.p.č. 1339/6 o výměře 1938 m2 

-pozemek p.p.č. 1339/5 o výměře 2608 m2 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako p.p.č. 1339/5 o výměře 5250 m2 

-pozemek p.p.č. 1340/22 o výměře 286 m2 

-pozemek p.p.č. 1340/21 o výměře 414 m2 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako p.p.č. 1340/21 o výměře 700 m2 

b) 

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice: 

- pozemek parc. č. 1128 

- pozemek parc. č. 1127/1 

a  dle geometrického plánu č. 2011-181/2017,  vyhotoveného pro k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

v roce 2017: 

- pozemek parc. č. 1122/1 o výměře 25415 m2 

- část pozemku parc. č. 1122/4 o výměře 2243 m2, označená  písmenem a 
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- pozemek parc. č. 1122/5 o výměře 2 m2 

- část pozemku parc. č. 1122/10 o výměře 944 m2, označená písmenem h 

- část pozemku parc. č. 1122/12 o výměře 10102 m2, označená písmenem b 

- pozemek parc. č. 1122/13 o výměře 6071 m2 

- část pozemku parc. č. 1122/29 o výměře 291 m2, označená písmenem f 

- pozemek parc. č. 1122/30 o výměře 19671 m2 

- pozemek parc. č. 1122/31 o výměře 10858 m2 

- pozemek parc. č. 1122/32 o výměře 14142 m2 

- část pozemku parc. č. 1122/33 o výměře 7649 m2, označená písmenem o 

-  část pozemku parc. č. 1122/43 o výměře 3 m2, označená písmenem j 

všechny sloučené do  pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 1122/1     

o výměře 97391 m2 

- část pozemku parc. č. 1122/7 o výměře 789 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/57 

- část pozemku parc. č. 1129/3 o výměře 2979 m2, označená písmenem l 

- pozemek parc. č. 1129/4 o výměře 160 m2 

- pozemek parc. č. 1129/5 o výměře 1529 m2 

- pozemek parc. č. 1129/6 o výměře 9292 m2 

- část pozemku parc. č. 1129/7 o výměře 4082 m2, označená písmenem n 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 1129/6                            

o výměře 18042 m2 

společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 

28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

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

  

2) souhlasí 

  
s obsahem návrhu  “Dohody o zániku předkupního práva”  k nemovitým věcem                        

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, se společností OSTRAVA 

AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s obsahem návrhu ”Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem”,        

se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186,            

se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto Správce 

programu 
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4) souhlasí 

  
s obsahem návrhu  ”Dodatku č. 3, ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků” 

uzavřené dne 25. 2. 2009, ev. č. 0551/2009/MJ, se společností OSTRAVA AIRPORT 

MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a s obsahem úplného znění 

této  smlouvy, dle přílohy č. 6, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu                 

a obchodu, jakožto Správce programu  

  

5) souhlasí 

  
s obsahem návrhu ”Smlouvy o zřízení práva stavby”, se společností OSTRAVA AIRPORT 

MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, za podmínky udělení 

souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto Správce programu 

  

6) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit  zastupitelstvu města k projednání  návrh dle bodů 1)  -  5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.10.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 1 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3230/2016/OI/VZKÚ 
ze dne 30.12.2016 ke stavbě “Tramvajové mosty ul. Plzeňská” 
  
Usnesení číslo: 07504/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3230/2016/OI/VZKÚ ze dne 30.12.2016 mezi 

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

a společností Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915          

na realizaci stavby “Tramvajové mosty ul. Plzeňská” v Ostravě, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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RM_M 6 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” a “Smlouvy o zřízení 
věcného břemene” v souvislosti se stavbami odboru investičního 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07505/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Plošná kanalizace 

Michálkovice” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene  na částech pozemků parc.č.645/2                  

a parc.č. 614/9 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou “Petřkovice - 

kanalizační stoka T, část B - III. etapa” mezi povinným: 

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 

za kterou jedná 

Územní pracoviště Ostrava 

IČO: 69797111 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene  na části pozemku parc.č.1906/3  v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Stará Bělá - Propojení 

stávající kanalizace na sběrač D”  mezi vlastníkem: 

JXXXX PXXXXXX 
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XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene  na části pozemku parc.č. 576 v k.ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava  dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0221/2017/OI/VZKÚ                   
ze dne 10.02.2017 na vyhotovení dokumentace pro stavbu “Ekologizace 
veřejné dopravy Ostrava - Poruba” 
  
Usnesení číslo: 07506/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0221/2017/OI/VZKÚ ze dne 

10.02.2017 na vyhotovení dokumentace pro stavbu “Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - 

Poruba” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a s úpravou důvodové zprávy  

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření smluv o věcných právech k pozemkům v souvislosti 
se stavbami uvedenými v kapitálovém rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07507/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti          

se stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení lesopark Bělský les” mezi vlastníkem 

Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., Náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava, IČO: 47973145 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
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předmětem jsou  práva, podle kterých bude umístěna a provedena stavba veřejného osvětlení 

na části pozemku p.p.č. 654/109 v kat. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy             

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti           

se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastnicí 

XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude umístěna a provedena stavba kanalizačního 

sběrače na části pozemku parc. č. 3384/1 v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy    

č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti           

se stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Porubská - Bohuslava Martinů” mezi 

budoucím povinným  

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

 a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude umístěna a provedena stavba veřejného 

osvětlení na části pozemku parc. č. 1395 v kat. ú. Poruba, obec Ostrava dle přílohy                    

č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu” 

v souvislosti se stavbou “Nábřeží Ostravice lokalita Most Miloše Sýkory” mezi budoucím 

povinným a vlastníkem 

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO:70890021 
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a budoucím oprávněným  

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude umístěna a provedena stavba manipulační 

plochy na části pozemku parc. č. 5980/1 v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy      

č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Nájemní smlouvy, Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvu          

o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce mostního pilíře bývalé 

Střelniční lávky na slezském břehu Ostravice včetně řešení napojení na pěší komunikaci” mezi 

budoucím povinným a vlastníkem 

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO:70890021 

a budoucím oprávněným  

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba rekonstrukce mostního pilíře       

na částech pozemků parc. č. 5980/1 a parc. č. 1212/5  v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti          

se stavbou “Demolice objektu Sokolská tř. 2641/62 a přeložka předávací stanice PS 411” mezi 

vlastníkem 

Dopravním podnikem Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,702 00 Ostrava, 

IČO: 61974757 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem jsou  práva, podle kterých bude umístěna a provedena stavba horkovodu na části 

pozemku parc. č. 1140/1 v kat. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy                            

č. 12 předloženého materiálu 
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RM_M 38 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3186/2016/OI/VZKÚ 
ze dne 19.12.2016 ke stavbě “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace       
v ul. Krásnopolská” v k.ú. Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 07508/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3186/2016/OI/VZKÚ ze dne 19.12.2016 mezi 

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

a společností Báňské projekty Ostrava, a.s., Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava,                  

IČO 60792841 na realizaci díla ”Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici 

Krásnopolská” dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh smlouvy o dílo na vyhotovení dokumentace pro stavbu 
Rekonstrukce křižovatky č. 1021 x Českobratrská x Sokolská třída” 
  
Usnesení číslo: 07509/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení dokumentace pro stavbu “Rekonstrukce křižovatky   

č. 1021 Českobratrská x Sokolská třída” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Na Smyčce”, poř. č. 204/2017 
  
Usnesení číslo: 07510/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava vodovodu ul. Na Smyčce”, v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 
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HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 1.994.133,04 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce zdroje tepla - ÚMOb Pustkovec”,        
poř. č. 185/2017 
  
Usnesení číslo: 07511/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Městský obvod Pustkovec - Rekonstrukce zdroje tepla pro objekt Úřadu MO Pustkovec”,        

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

VAE a.s. 

se sídlem: Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 64610144 

 

za cenu nejvýše přípustnou 1.442.171,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl 
Hlubina (IZ+DÚR+IČ)”, poř. č. 189/2017 
  
Usnesení číslo: 07512/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

investičního záměru a projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

„Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina“ včetně výkonu inženýrské 

činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 
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HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 

se sídlem: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory 

IČO: 45193622 

za cenu nejvýše přípustnou 990 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Vystavení objednávky na provedení předběžného geologického              
a hydrogeologického průzkumu pro připravovanou stavbu “Nové 
Lauby” 
  
Usnesení číslo: 07513/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na provedení předběžného geologického a hydrogeologického 

průzkumu pro připravovanou stavbu “Nové Lauby” zhotoviteli: 

G-Consult, spol. s r.o., Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 

IČO: 64616886 

za cenu nejvýše přípustnou 162.690,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru investičního 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Pod Landekem” poř. č. 202/2017 
  
Usnesení číslo: 07514/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava vodovodu ul. Pod Landekem” v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

JUBAR PLUS CZ, s.r.o. 

se sídlem: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava 

IČO: 04915712 

za cenu nejvýše přípustnou 2.269.982,80 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Nábřeží Ostravice - stavba č.4” poř. č. 196/2017 
  
Usnesení číslo: 07515/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

výsadby na nábřežních zdech a přilehlých plochách v okolí toku řeky Ostravice                        

v k. ú. Moravská Ostrava a v k.ú. Slezská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu       

se společností: 

Údržba pozemků, a.s. 

se sídlem: Dělnická 883/46, 735 64 Havířov 

IČO: 28620968 

za cenu nejvýše přípustnou 619.936,25 Kč bez DPH 
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RM_M 17 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu a k nabytí nemovitostí do majetku města. 
  
Usnesení číslo: 07516/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k  nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) a k pronájmu dle čl. 7, odst. (9), písm. 

u) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k  pronájmu dle čl. 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, pod číslem    

104 b) - městský obvod Ostrava-Jih dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, do Izraele (Tel Aviv) ve dnech 8.-14.9.2017 
  
Usnesení číslo: 07517/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 06862/RM1418/99 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty  Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, 

do Izraele  (Tel Aviv) ve dnech 8.-14.9.2017 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Bikesharing v Ostravě”, poř. č. 41/2017 
  
Usnesení číslo: 07518/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,        

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vybudování systému veřejného sdílení 

jízdních kol, tzv. bikesharingu, a jeho provozování v Ostravě, v rozsahu předloženého 

materiálu s úpravou 

  

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. Daniel Minařík, Ph.D. - odbor strategického rozvoje 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Mgr. Jiří Hudec - odbor strategického rozvoje 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi 

členové: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Bc. Jan Ševčík, DiS. - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. Daniel Minařík, Ph.D.  - odbor strategického rozvoje 

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

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 

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

3. Mgr. Jiří Hudec - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. Radek Březina - odbor strategického rozvoje 

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

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

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 20 
Změna nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 07519/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
10 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
zařadit pozemek parc. č. 443 v k. ú. Moravská Ostrava do tržního řádu na pořádání vánočních    

a velikonočních trhů 

  

2) vydává 

  
Nařízení města č. 16/2017, kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Poskytnutí účelových neinvestičních transferů z Fondu životního 
prostředí města Ostravy městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
na realizaci projektů “Revitalizace aleje na ulici Zborovská”, “Sadové 
úpravy na ulici Nádražní u křížení s ulicí Křižíkovou” a “Sadové úpravy 
na Smetanově náměstí” 
  
Usnesení číslo: 07520/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
80 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 50 % celkových nákladů, maximálně 

však 739.586,00 Kč, na realizaci projektu “Revitalizace zeleně na ulici Zborovská” dle přílohy 

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 50 % celkových nákladů, maximálně 

však 238.249,50 Kč, na realizaci projektu “Sadové úpravy na ulici Nádražní u křížení s ulicí 

Křižíkovou” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 50 % celkových nákladů, maximálně 

však 559.242,50 Kč na realizaci projektu “Sadové úpravy na Smetanově náměstí” dle přílohy 

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy: 

- zvyšují daňové příjmy 

pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 ................................................ o 239 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 ...................... o 239 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 ...................................... o 239 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ......................................................... o 239 tis. Kč 
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5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zapracovat do rozpočtu roku 2018 výdaje dle bodu 1) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 39 
Návrh dalšího postupu přípravy veřejné zakázky na zpracování 
znaleckého posudku ve věci sanace lagun Ostramo 
  
Usnesení číslo: 07521/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 06619/RM1418/96 
k usnesení č. 06395/RM1418/93 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informace o nových skutečnostech ve věci budoucího řešení způsobu sanace lokality Ostramo 

majících vliv na přípravu veřejné zakázky města na zpracování znaleckého posudku dle příloh 

č. 1 - 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
nepokračovat v přípravě a zadání veřejné zakázky na zpracování znaleckého posudku               

ve věci dekontaminace lagun Ostramo 

  

3) ruší 

  
své usnesení č. 06395/RM1418/93 ze dne 09. 05. 2017 a usnesení č. 06619/RM1418/96 ze dne 

06. 06. 2017, kterými uložila odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy 

přípravu veřejné zakázky na zpracování znaleckého posudku ve věci dekontaminace           
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lagun Ostramo 

  

 
RM_M 35 
Smlouva na rozvoj programového produktu CMS PLONE pro správu 
internetové prezentace SMO 
  
Usnesení číslo: 07522/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na rozvoj programového produktu CMS PLONE pro správu internetové 

prezentace SMO se společností OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - 

Přívoz, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 36 
Objednávka vůči společnosti Ovanet, a. s., na vytvoření nových 
webových portálů pro příspěvkové organizace MMO 
  
Usnesení číslo: 07523/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na vytvoření nových webových portálů pro příspěvkové organizace 

MMO vůči společnosti OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, 

IČO: 25857568, ve výši 129 200,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová,  

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
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RM_M 15 
Koncept implementace opatření s cílem vyhovět nařízení GDPR v rámci 
statutárního města Ostravy. 
  
Usnesení číslo: 07524/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Koncept implementace nařízení GDPR do prostředí statutárního města Ostravy dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 07525/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 345 tis.Kč městskému obvodu Nová Ves          

na zpracování projektové dokumentace k zástavbě v lokalitě Nová Ves - Zacpalova, Valašská, 

Lašská a na sportovní volnočasový areál na ulici Valašské 

b) o přijetí vratky dotace na akci Protipovodňová opatření městského obvodu Polanka           

nad Odrou ve výši 2 624 tis.Kč od městského obvodu Polanka nad Odrou 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - 

a) snížení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava               

o 56 tis.Kč 

b) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava          

o 45 tis.Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 33 tis.Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3638, org. 620 o 45 tis.Kč (B.1.)         

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 5171 o 8 840 tis.Kč 

                               § 5522, pol. 5169, ÚZ 92, org. 8155 o 104 tis.Kč   

          na ORJ 270, § 5311, pol. 5139 o 109 tis.Kč 

(C.2.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5171, org. 4271 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5169, org. 4271 o 60 tis.Kč 

                                            pol. 5156, org. 4271 o 10 tis.Kč 

                               § 6112, pol. 5167 o 120 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5139 o 1 200 tis.Kč 

                                            pol. 5156 o 70 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 500 tis.Kč 

                                            pol. 5167 o 300 tis.Kč 

                               § 6310, pol. 5163 o 30 tis.Kč  

(C.5.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5164 o 33 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 169 tis.Kč 

                                            pol. 5175 o 70 tis.Kč      

(C.6.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5139 o 280 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 80 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 7292 o 3 190 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7292 o 93 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7040 o 1 495 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7040 o 1 018 tis.Kč  

                               § 2310, pol. 6121, org. 7351 o 810 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7087 o 1 550 tis.Kč  

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4328 o 163 tis.Kč 

                               § 2334, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8209 o 481 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3163 o 200 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6122, org. 7295 o 5 200 tis.Kč   

                               § 2212, pol. 6121, org. 3222 o 10 270 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 3222 o 9 877 tis.Kč 

                               § 3741, pol. 6121, org. 5014 o 3 267 tis.Kč  

          na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 3179 o 1 000 tis.Kč 

                                            pol. 6130, org. 3179 o 773 tis.Kč  

                                            pol. 6130, ÚZ 95, org. 3191 o 17 tis.Kč 
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na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 101 tis.Kč (C.4.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 33 tis.Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.3.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 95, org. 614 o 600 tis.Kč 

                                                             ÚZ 3500, org. 614 o 745 tis.Kč 

z v y š u j e účelová rezerva pro financování městských obvodů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330 o 2 624 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5139, org. 4271 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5137, org. 4271 o 60 tis.Kč 

                                            pol. 5133, org. 4271 o 10 tis.Kč  

                                § 6112, pol. 5173 o 120 tis.Kč 

                                § 6171, pol. 5173 o 1 000 tis.Kč 

                                             pol. 5171 o 300 tis.Kč 

                                             pol. 5192 o 800 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, ÚZ 7113 o 272 tis.Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 5162, ORJ 133 o 360 tis.Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7232 o 70 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7232 o 130 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7232 o 1 250 tis.Kč  

                               § 2310, pol. 6121, org. 7336 o 80 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7093 o 300 tis.Kč 

                                                             org. 7096 o 600 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7299 o 23 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7340 o 30 tis.Kč 

                                                             org. 7347 o 800 tis.Kč  

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7252 o 85 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7252 o 200 tis.Kč 

                                                             org. 7335 o 150 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7242 o 338 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7335 o 250 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7276 o 360 tis.Kč 

                                                                         org. 7303 o 450 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7306 o 80 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7308 o 600 tis.Kč 
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                               § 2310, pol. 6121, org. 0857 o 6 000 tis.Kč 

                                                             org. 7231 o 1 000 tis.Kč 

                                                             org. 7341 o 500 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7089 o 900 tis.Kč 

                                                             org. 7322 o 400 tis.Kč 

                                                             org. 7328 o 2 000 tis.Kč 

                                                             org. 7331 o 400 tis.Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4297 o 163 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3192 o 481 tis.Kč  

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3200 o 200 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7337 o 5 200 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6047 o 109 tis.Kč 

                               § 5522, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8155 o 104 tis.Kč 

                               § 3315, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8156 o 1 000 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8147 o 773 tis.Kč  

                               § 3744, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3075 o 211 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3115 o 1 500 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3161 o 1 436 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6051 o 500 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7217 o 720 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7255 o 4 000 tis.Kč 

                                                             org. 7332 o 1 000 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7348 o 2 740 tis.Kč 

                               § 3612, pol. 6121, ÚZ 95, org. 2010 o 1 030 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8204 o 4 980 tis.Kč                                      

                               § 2212, pol. 6121, org. 3172 o 2 030 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3191 o 17 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8186 o 3 267 tis.Kč 

(C.3.) na ORJ 230, § 3111, pol. 6121, org. 6320 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 6320 o 400 tis.Kč 

                                § 3113, pol. 6121, org. 6321 o 500 tis.Kč 

                                             pol. 6121, ÚZ 95, org. 6321 o 200 tis.Kč 

                                § 4357, pol. 6121, org. 6047 o 145 tis.Kč   

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 6330, org. 620 o 2 579 tis.Kč (B.1.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3522, pol. 5331, ORJ 170, ÚZ 1070, org. 4241 o 45 tis.Kč (C.4.) 

- investiční transfery 

na § 3522, pol. 6351, ORJ 170, ÚZ 1070, org. 4241 o 56 tis.Kč (C.4.) 

  

Městské obvody dle bodu A.1. důvodové zprávy 
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- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 

na pol. 4111, ÚZ 98071 celkem o 8 128 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 6114, pol. 5xxx, ÚZ 98071 celkem o 8 128 tis.Kč              

Městský obvod Nová Ves (C.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 614 o 600 tis.Kč 

                                   ÚZ 3500, org. 614 o 745 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8784 - projektová dokumentace k zástavbě v lokalitě Nová 

Ves - Zacpalova, Valašská, Lašská na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 95 o 600 tis.Kč 

                                                                                 ÚZ 3500 o 488 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8785 - projektová dokumentace na sportovní volnočasový 

areál na ulici Valašské na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 257 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 180 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 180 tis.Kč 

Městský obvod Nová Bělá (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 227 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 227 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 40 
Nařízení města č. ../2017, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 
7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad 
ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a 
vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro 
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů 
  

(zn.předkl.) 
09 
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Usnesení číslo: 07526/RM1418/106 
  
Rada města 

  
1) vydává 

  
Nařízení města č. 17/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 7/2009, kterým          

se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací        

a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých        

se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu       

a náledí, ve znění pozdějších předpisů 

  

2) stanovuje 

  
že spolu s primátorem podepíše nařízení města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení radní         

pro dopravu, JUDr. Lukáš Semerák 

  

 
RM_VZ 5 
Zadání zpracování investičního záměru “Modernizace dětského 
dopravního hřiště a sportovního zázemí školy v Ostravě-Svinově” 
  
Usnesení číslo: 07527/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

záměru akce “Modernizace dětského dopravního hřiště a sportovního zázemí školy                   

v Ostravě-Svinově” za cenu 255 000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi 

Statutárním městem Ostrava a Ing. arch. Jiřím Halfarem, Gen. Vlachého 184, 747 62 Mokré 

Lazce, IČO 65516865 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Měření úsekové rychlosti - Rudná”, poř. č. 152/2017 
  
Usnesení číslo: 07528/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 07134/RM1418/100 
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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 zajištění úsekového měření 

rychlosti vozidel na ulici Rudná, realizaci systému dokumentace jízdy na červenou na ulici 

Rudná u přechodu pro chodce, který se nachází u ulice Zkrácená a zajištění centrálního SW pro 

zpracování detekovaných přestupků, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

CAMEA, spol. s r.o. 

se sídlem: Kořenského 1664/25, Řečkovice, 621 00 Brno 

IČO: 60746220 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_M 21 
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 
  
Usnesení číslo: 07529/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí mezi 

statutárním městem Ostrava a Vítkovickou střední průmyslovou školou, se sídlem Hasičská 

1003/49, 700 30 Ostrava-Jih, IČO 26836025, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku      
z evidence odboru hospodářské správy 
  
Usnesení číslo: 07530/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z evidence odboru hospodářské 

správy v hodnotě 118.580,- Kč dle důvodové zprávy 
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2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol ve složení: 

předseda:  Ing. Bc. Pavel Šmátrala, odbor hospodářské správy 

členové:     Ing. René Bartoš, odbor hospodářské správy 

                  Alena Dvořáčková, odbor hospodářské správy 

                  Ing. Kateřina Zahrajová, odbor investiční 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Zateplení objektu Budečská 3 - II.”, poř. č. 221/2017 
  
Usnesení číslo: 07531/RM1418/106 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

objektu Budečská 3 - II.”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy                           

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

KP REVITAL s.r.o. 

se sídlem: Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava - Stará Bělá 

IČO: 02632195 

za cenu nejvýše přípustnou 2.263.040,- Kč bez DPH 

  

 
 
 


