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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 14.11.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

07725/RM1418/109 RM_M 0 Schválení programu 109. schůze rady města 

konané dne 14.11.2017 

35 

07726/RM1418/109 RM_M 53 Rezignace Ing. Zuzany Ožanové na mandát členky 

Zastupitelstva města Ostravy, na členku 

Finančního výboru ZM a na předsedkyni a členku 

Komise pro dopravu RM 

28 

07727/RM1418/109 RM_M 55 Výběrové řízení na člena představenstva obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. - doplnění 

členů výběrové komise 

28 

07728/RM1418/109 RM_M 58 Rozhodnutí o uzavření dohody o plné moci                     

s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem 

28 

07729/RM1418/109 RM_M 57 Soudní spor se společností Atregia s.r.o. 28 

07730/RM1418/109 RM_M 41 Návrh na poskytnutí peněžitého daru sdružení 

Kingston Ostrava Circle, se sídlem v Kingston 

upon Thames, Velká Británie, na vydání knihy 

“Ostrava and its Jews: Now no-one sings you 

Lullabies” 

01 

07731/RM1418/109 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávku VIP prezentačních materiálů v roce 2017 

01 

07732/RM1418/109 RM_M 40 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do SRN (Rosenheim) a do Francie (Paříž)              

ve dnech 17. - 21.10.2017 

42 

07733/RM1418/109 RM_M 42 Zahájení přípravy projektu a podání žádosti                   

o dotaci na projekt “Fit park ve Staré Bělé”                  

v rámci dotačního programu Moravskoslezského 

kraje 

50 

07734/RM1418/109 RM_M 47 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace                      

z Operačního programu Zaměstnanost pro projekt 

„Zvýšením odborných kompetencí k lepší 

profesionalitě a efektivitě městského obvodu 

Krásné Pole“ 

50 

07735/RM1418/109 RM_M 48 Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z Operačního programu Zaměstnanost na projekt 

„Posílení strategického a finančního řízení                    

a rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu 

Poruba“ 

50 

07736/RM1418/109 RM_M 52 Souhlas s přípravou a podáním žádosti                              

o poskytnutí podpory z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 - 2020 na projekt Podzemní 

kontejnery v Ostravě-Porubě III. 

50 

07737/RM1418/109 RM_M 31 Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace             

v oblasti rodinná politika z rozpočtu statutárního 

města Ostravy 
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07738/RM1418/109 RM_M 32 Návrh na změnu stanovených podmínek                        

pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku 

poskytnutého Domovu pro seniory Iris, 

příspěvková organizace 

41 

07739/RM1418/109 RM_M 39 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

07740/RM1418/109 RM_M 46 Návrh na vyřazení a prodej přebytečného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Dětské 

centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 

70631956 

40 

07741/RM1418/109 RM_M 3 Žádost TJ Sokol Ostrava Zábřeh o poskytnutí 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na 

realizaci Zimních Sokolských přeborů minižactva 

91 

07742/RM1418/109 RM_M 4 Žádost Way of Warrior z.s. – mezinárodní 

federace bojových umění o poskytnutí mimořádné 

dotace na pořádání Mistrovství Evropy                             

v Brazilském Jiu Jitsu 

91 

07743/RM1418/109 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady společnosti              

DK POKLAD, s.r.o. 

90 

07744/RM1418/109 RM_MZP 1 Projednání návrhu usnesení valné hromady 

obchodní společnosti Moravskoslezské inovační 

centrum Ostrava, a.s. formou per rollam 

90 

07745/RM1418/109 RM_M 43 Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k 

nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické 

průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše “A” 

08 

07746/RM1418/109 RM_M 5 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, 

Moravská Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Vítkovice, 

obec Ostrava 

08 

07747/RM1418/109 RM_M 6 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 

s prodejem nemovitých věcí městskými obvody 

Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, 

Vítkovice 

08 

07748/RM1418/109 RM_M 9 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc 

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

městskému obvodu Polanka nad Odrou 

08 

07749/RM1418/109 RM_M 10 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava 

08 

07750/RM1418/109 RM_M 11 Návrh na záměr města neprodat a na záměr města 

pronajmout část pozemku parc. č. 4173/7 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

07751/RM1418/109 RM_M 19 Návrh na souhlas s trvalým odnětím plnění funkcí 

lesa pozemku v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro 

statutární město Ostrava 
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07752/RM1418/109 RM_M 20 Souhlas se vstupem na pozemky a návrh na záměr 

výpůjčky části pozemků v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava 

08 

07753/RM1418/109 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu 

VM-OV č. 189 včetně pěšího přístupu v pozemku 

ve vlastnictví SMO v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, pro Green Gas DPB, a.s. 

08 

07754/RM1418/109 RM_M 22 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene evid. č. 

1597/2016/MJ s Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. a smlouvy o budoucí smlouvě              

o zřízení věcného břemene s OVANET a.s. 

08 

07755/RM1418/109 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 

přípojky NN, podzemního kabelového vedení VN, 

NN a nadzemního vedení NN včetně sloupu                   

a jistící skříně a uzavření smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

07756/RM1418/109 RM_M 24 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                     

o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k. ú. Koblov, obec 

Ostrava, s DIAMO - státní podnik, GEOSAN 

GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. 

08 

07757/RM1418/109 RM_M 25 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 

07758/RM1418/109 RM_M 26 Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního 

řadu v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací              

s F.P. a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě                 

o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku 

08 

07759/RM1418/109 RM_M 27 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy na nebytové prostory v k.ú. 

Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava pro městský 

obvod Mariánské Hory a Hulváky 

08 

07760/RM1418/109 RM_M 28 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh             

na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. 

Nová Bělá, obec Ostrava 

08 

07761/RM1418/109 RM_M 29 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu         

na část nemovitosti v k.ú. Bartovice, obec Ostrava 

formou dodatku č. 1. Návrh na záměr města 

změnit nájemní smlouvu k částem pozemků v k.ú. 

Nová Bělá, obec Ostrava formou dodatku č. 1 

08 

07762/RM1418/109 RM_M 30 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 

pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností Residence Foerstrova, s.r.o. 

08 
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07763/RM1418/109 RM_M 33 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv 

08 

07764/RM1418/109 RM_M 34 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě (k. ú. Moravská Ostrava) 

08 

07765/RM1418/109 RM_M 35 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu             

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

07766/RM1418/109 RM_M 36 Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

08 

07767/RM1418/109 RM_M 49 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy 

formou uzavření dodatků, návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku v k. ú. Petřkovice                 

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

07768/RM1418/109 RM_M 51 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku             

v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 

08 

07769/RM1418/109 RM_M 54 Návrh na záměr pronajmout část pozemku v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

08 

07770/RM1418/109 RM_MZP 2 Návrh na mimosoudní řešení sporu ve věci nároku 

na bezplatné odstranění vad díla „Cyklostezka – 

komunikace v bermě – úsek lávka na Kamenec, 

lávka ke hradu“ se společností D.I.S., spol. s r.o. 

05 

07771/RM1418/109 RM_M 1 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

v rámci stavby “Cyklotrasa Y - Průmyslová, 

Baarova” 

05 

07772/RM1418/109 RM_M 12 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

1787/217/OI/VZKÚ 

05 

07773/RM1418/109 RM_M 13 Návrh na Uzavření Smlouvy o společném zadání 

veřejné zakázky “Příprava Městského stadionu              

na IAAF Continental Cup - Ostrava 2018”                

a úpravě vzájemných práv k a povinností a vztahů 

k třetím osobám 

05 

07774/RM1418/109 RM_M 14 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”   

v souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

07775/RM1418/109 RM_M 18 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací v rámci stavby 

“Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože” 

05 

07776/RM1418/109 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování projektových dokumentací a výkon 

autorského dozoru pro stavbu “Rekonstrukce 

výustního objektu Lužická II” 

05 

07777/RM1418/109 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Demolice ČOV Zábřeh”, poř.č. 

175/2017 

05 

07778/RM1418/109 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Revitalizace Pustkoveckého 

údolí (PD+AD+IČ)”, poř. č. 190/2017 

05 

07779/RM1418/109 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “PZ Mošnov - regulační stanice 

plynu “, poř. č. 195/2017 

05 
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07780/RM1418/109 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace - ul. 

Klasná”, poř. č. 237/2017 

05 

07781/RM1418/109 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “PZ Mošnov - kácení dřevin                    

a sanace území”, poř. č. 226/2017 

05 

07782/RM1418/109 RM_M 15 Návrh na přijetí dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu 

89 

07783/RM1418/109 RM_M 16 Odpověď na dopis městského obvodu Svinov             

ze dne 29.06.2017 

89 

07784/RM1418/109 RM_M 17 Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí                     

v majetku města svěřených městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz a k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

07785/RM1418/109 RM_M 37 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti OKK 

Koksovny, a.s. 

80 

07786/RM1418/109 RM_M 38 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti BorsodChem 

MCHZ, s.r.o. 

80 

07787/RM1418/109 RM_M 2 Návrh na odpis 40 nedobytných pohledávek 

statutárního města Ostravy 

07 

07788/RM1418/109 RM_M 45 Úpravy rozpočtu r. 2017 07 

07789/RM1418/109 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rating SMO”, poř. č. 193/2017 07 

07790/RM1418/109 RM_M 50 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace SLEZSKÉMU 

ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení 

mimořádného vlaku po Ostravsko-karvinském 

revíru dne 18.11.2017 

09 

07791/RM1418/109 RM_M 56 Modernizace stávajícího světelného signalizačního 

zařízení v návaznosti na provedenou rekonstrukci 

ulice Českobratrská 

09 

07792/RM1418/109 RM_M 8 Návrh na naložení s neupotřebitelným                           

a přebytečným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

07793/RM1418/109 RM_M 44 Vydání souhlasu s napojením IO-03 Přípojka 

plynu v rámci stavby „Sportovní areál U 

Cementárny 2. etapa“ ze stávajícího STL 

plynovodu ve vlastnictví SMO 

84 

07794/RM1418/109 RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky na poskytování mobilních 

telekomunikačních služeb na období od 

01.01.2018 do 31.01.2021 

84 

07795/RM1418/109 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Opravy omítek, dlažby a 

obkladů budovy PIANO MSIC”, poř. č. 216/2017 

84 

  
Materiály, které byly staženy :  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 7 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v 

k.ú. Poruba-sever, návrh na záměr města neprodat 

nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 109. schůze rady města konané dne 14.11.2017 
  
Usnesení číslo: 07725/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 109. schůze rady města konané dne 14.11.2017 

  

 
RM_M 53 
Rezignace Ing. Zuzany Ožanové na mandát členky Zastupitelstva města 
Ostravy, na členku Finančního výboru ZM a na předsedkyni a členku 
Komise pro dopravu RM 
  
Usnesení číslo: 07726/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o rezignaci Ing. Zuzany Ožanové na mandát členky zastupitelstva města, na členku 

Finančního výboru ZM a na předsedkyni a členku Komise pro dopravu RM dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o předání osvědčení o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva města Ostravy paní Žanetě 

Thomasové, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX Ostrava 

  

 
RM_M 55 
Výběrové řízení na člena představenstva obchodní společnosti 
Krematorium Ostrava, a.s. - doplnění členů výběrové komise 
  
Usnesení číslo: 07727/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
jmenovat za členy výběrové komise k výběrovému řízení na obsazení jednoho místa člena 

představenstva obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s, IČO: 25393430, Těšínská 710, 
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710 07 Ostrava - Slezská Ostrava: 

Ing. Vladimíra Cigánka, náměstka primátora 

JUDr. Ivana Štefka, člena ZM 

mimo již stávajících členů výběrové komise, kteří zůstavají taktéž nadále členy uvedené 

výběrové komise, a to v souladu s usnesením Rady města Ostravy č. 07664/RM1418/108,              

ze dne 07.11.2017 

  

 
RM_M 58 
Rozhodnutí o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, 
advokátem 
  
Usnesení číslo: 07728/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem Advokátní kanceláře 

Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., se sídlem Občanská 1115/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

IČO: 646 15 065, k zastupování statutárního města Ostrava v soudním řízení vedeném                      

u Nejvyššího správního soudu ČR, pod sp. zn. 10 As 325/2017, o kasační stížnosti Města 

Klimkovice, jakožto stěžovatele, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.9.2017, 

č. j. 79 A 4/2017-45, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 57 
Soudní spor se společností Atregia s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07729/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přerušením soudního řízení vedeného u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 77 C 

260/2016 ve věci úhrady smluvní pokuty za prodlení s předáním díla ve výši 62.473,20 Kč          

 za účelem jednání o soudním smíru se žalovanou společností Atregia s r.o., IČO 02017342,                  

se sídlem Šebrov 2015, 679 22 Šebrov - Kateřina dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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RM_M 41 
Návrh na poskytnutí peněžitého daru sdružení Kingston Ostrava Circle, 
se sídlem v Kingston upon Thames, Velká Británie, na vydání knihy 
“Ostrava and its Jews: Now no-one sings you Lullabies” 
  
Usnesení číslo: 07730/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí peněžitého daru  sdružení Kingston, Surbiton and District Synagoge  Trust, 

Reference  Kingston Ostrava Circle, se sídlem: Kingston upon Thames, Surrey, KT1 2LL, 

Velká Británie, IČO: 1099735,  na pokrytí části nákladů publikace “Ostrava and its Jews: Now 

no-one sings you Lullabies” (Ostrava a  její Židé: Nikdo ti nezazpívá ukolébavky) a o uzavření 

darovací smlouvy dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží  běžné výdaje 

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

- zvýší peněžní dary do zahraničí 

 na § 3316 pol. 5531, ÚZ 7117, ORJ 221 o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat  rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 21.11.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku VIP prezentačních 
materiálů v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 07731/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
01 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku VIP prezentačních materiálů v roce 2017 

společnosti REDA a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno, IČO: 18828507 na základě 

vyhodnocení nabídek zaslaných v reakci na hromadnou emailovou poptávku, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, ze dne 1.10.2017 a uzavření smlouvy, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 40 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Rosenheim) a do Francie 
(Paříž) ve dnech 17. - 21.10.2017 
  
Usnesení číslo: 07732/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 07344/RM1418/104 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

p.o., do SRN (Rosenheim)  a do Francie (Paříž) ve dnech 17. - 21.10.2017 

  

 
RM_M 42 
Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt “Fit park 
ve Staré Bělé” v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 07733/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci na projekt “Fit park ve Staré Bělé”                       

z dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na 

rok 2018” (PZS) vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se sídlem                       

28. října 117, Ostrava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 
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o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci a všech 

jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami dotačního 

programu “Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018,               

v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 

uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 16.01.2018 

 starosta městského obvodu Stará Bělá 

  
3) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu  uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 30.04.2018 

 starosta městského obvodu Stará Bělá 

  
 

RM_M 47 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu 
Zaměstnanost pro projekt „Zvýšením odborných kompetencí k lepší 
profesionalitě a efektivitě městského obvodu Krásné Pole“ 
  
Usnesení číslo: 07734/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03341/RM1418/50 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Zaměstnanost vyhlášeného Ministerstvem práce                

a sociálních věcí ČR dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4-1/033/0002797 

od poskytovatele Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se sídlem Na Poříčíním právu 1/376, 

128 01  Praha 2, IČ: 00551023, pro projekt „Zvýšením odborných kompetencí k lepší 

profesionalitě a efektivitě městského obvodu Krásné Pole”, dle příloh č. 2 a č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Krásné Pole 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2019 

 starosta městského obvodu Krásné Pole 

  
 

RM_M 48 
Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Zaměstnanost na projekt „Posílení strategického a 
finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu 
Poruba“ 
  
Usnesení číslo: 07735/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03527/RM1418/53 
k usnesení č. 06854/RM1418/99 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost dle 

podmínek od poskytovatele Ministerstva práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 

1/376, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023 na projekt “Posílení strategického a finančního řízení                

a rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2017 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 52 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí podpory                               
z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na projekt 
Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě III. 
  
Usnesení číslo: 07736/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě III. ke spolufinancování             
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z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí podpory pro projekt Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě III. 

v rámci 69. výzvy Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 

2014 – 2020 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o poskytnutí 

podpory a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu                                  

s podmínkami výzvy č. 69 v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020,                     

v případě, že zastupitelstvo městského obvodu Poruba rozhodne kladně o předložení žádosti               

o podporu uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 01.12.2017 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) financování projektu v celkové výši 4 594 tis. Kč 

-    v roce 2018: na zajištění předfinancování projektu ve výši 2 297 tis. Kč, 

     přičemž v této částce je zajištěno spolufinancování celkem 1 161 tis. Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

5) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 

specifikaci nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2017 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 31 
Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace v oblasti rodinná 
politika z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07737/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
86 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné účelové dotace Rodinnému a komunitnímu centru Chaloupka z.s.              

se sídlem Únorová 858/6 712 00 Ostrava, Muglinov, IČO: 26678497, ve výši 30 tis. Kč                  

na dofinancování akce “Tátafest 2017” a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

mimořádné účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným            

v tomto bodě usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

  běžné výdaje 

  § 4339, pol. 5909, ÚZ 7315, ORJ 180                                   o 30 tis. Kč 

- zvyšují 

  neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4339, pol. 5222, ÚZ 7315, ORJ 180                                    o 30 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 32 
Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování 
investičního příspěvku poskytnutého Domovu pro seniory Iris, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 07738/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 04667/RM1418/67 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého 

Domovu pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, 

se sídlem Rybářská13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory dle důvodové zprávy a přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162 
  
Usnesení číslo: 07739/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

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

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.11.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 46 
Návrh na vyřazení a prodej přebytečného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 07740/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
40 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
dát předchozí souhlas k prodeji movitého majetku statutárního města Ostravy, a to osobního 

motorového vozidla Škoda Octavia 1,9 TDI, výrobní číslo TMBGG41U342888742, RZ 8T2 

2390, v pořizovací ceně 545 000,- Kč, předaného k hospodaření právnické osobě Dětské 

centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 

70631956, a to za cenu 52 100,- Kč uvedenou příspěvkovou organizací kupní smlouvou 

uvedenou v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a kupujícím panem PXXXXX 

ZXXXXu, XXXXXXXXXXX, 712 00 OstravaXXXXX dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s tím, že výnos z prodeje majetku uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení bude zapojen                        

do investičního fondu právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, 

IČO 70631956  ve smyslu § 31, odst. 1, pís,. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 

  

 
RM_M 3 
Žádost TJ Sokol Ostrava Zábřeh o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na realizaci Zimních Sokolských přeborů 
minižactva 
  
Usnesení číslo: 07741/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
poskytnout účelovou neinvestiční dotaci TJ Sokolu Ostrava Zábřeh, IČO 42767466, se sídlem 

Nová 3170/80, 700 30 Ostrava - Zábřeh ve výši 10 tis. Kč na realizaci Celorepublikových 

zimních Sokolských přeborů minižactva dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a výše 

uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje na ORJ 161 

Na § 3419, pol. 5169 o 10 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 

Na § 3419, pol. 5222 o 10 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Žádost Way of Warrior z.s. – mezinárodní federace bojových umění                  
o poskytnutí mimořádné dotace na pořádání Mistrovství Evropy                     
v Brazilském Jiu Jitsu 
  
Usnesení číslo: 07742/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Way of Warrior z.s. – mezinárodní federaci bojových 

umění , IČO 22665153, se sídlem Hadí kopec 607, 742 85 Vřesina ve výši 10 tis. Kč                

na pořádání Mistrovství Evropy v Brazilském Jiu Jitsu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu           

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje na ORJ 161 

Na § 3419, pol. 5169 o 10 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 
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Na § 3419, pol. 5222 o 10 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady společnosti DK POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07743/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
90 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Matěje Kopeckého 675/21, Ostrava-
Poruba, PSČ: 708 00, IČ: 47670576, jejímž jediným společníkem je Statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti DK POKLAD, s.r.o., uzavřené 

mezi společností DK POKLAD, s.r.o. a Mgr. Bc. Darinou Daňkovou, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Projednání návrhu usnesení valné hromady obchodní společnosti 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. formou per rollam 
  
Usnesení číslo: 07744/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 1809/ZM1418/28 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v rámci vyjádření se statutárního města Ostravy jako akcionáře společnosti Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, 

IČO 25379631 k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (per rollam) společnosti 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 
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708 00 Ostrava, IČO 25379631, který zní: 

”Valná hromada bere na vědomí odstoupení pana Ing. Lumíra Palyzy, datum narození 

XXXXXXXX XXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX z funkce člena dozorčí rady ze dne 18. 9. 2017 a schvaluje žádost člena dozorčí 

rady o zániku funkce ke dni projednání odstoupení valnou hromadou”. 

takto: “PRO” 

  

2) rozhodla 

  
v rámci vyjádření se statutárního města Ostravy jako akcionáře společnosti Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, 

IČO 25379631 k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (per rollam) společnosti 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 

708 00 Ostrava, IČO 25379631, který zní: 

”Valná hromada rozhoduje o odvolání těchto členů dozorčí rady s účinností ke dni 15.11.2017: 

- pana Jaroslava Kaniu, datum narození XX XXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX 

- pana Miroslava Nováka, datum narození XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX 

- pana Ing. Davida Nespěšného, MBA, datum narození XXX XXXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXX 

takto: “PRO” 

  

3) rozhodla 

  
v rámci vyjádření se statutárního města Ostravy jako akcionáře společnosti Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, 

IČO 25379631 k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (per rollam) společnosti 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 

708 00 Ostrava, IČO 25379631, který zní: 

”Valná hromada rozhoduje za předpokladu, že bude přijat návrh rozhodnutí o odvolání členů 
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dozorčí rady uvedený výše pod bodem B., o volbě těchto členů dozorčí rady: 

- paní Ing. Ivanu Růžičkovou, MPA, datum narození XXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

- paní Mgr. Kateřinu Dostálovou, MPA, datum narození XXX XXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXX 

- pana Mgr. Zdeňka Karáska, datum narození XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX 

takto: “PRO” 

  

4) rozhodla 

  
v rámci vyjádření se statutárního města Ostravy jako akcionáře společnosti Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, 

IČO 25379631 k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (per rollam) společnosti 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 

708 00 Ostrava, IČO 25379631, který zní: 

”Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce ve znění dle přílohy tohoto návrhu, 

včetně související odměny ve výši 6 000,- Kč měsíčně, pro nové členy dozorčí rady (za 

předpokladu, že budou zvoleni ve smyslu bodu C. tohoto návrhu): 

- paní Ing. Ivanu Růžičkovou, MPA, datum narození XXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

- paní Mgr. Kateřinu Dostálovou, MPA, datum narození XXX XXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXX 

- pana Mgr. Zdeňka Karáska, datum narození XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX 

takto: “PRO” 

  

5) rozhodla 
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v rámci vyjádření se statutárního města Ostravy jako akcionáře společnosti Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, 

IČO 25379631 k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (per rollam) společnosti 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 

708 00 Ostrava, IČO 25379631, který zní: 

”Valná hromada rozhoduje o odvolání pana Ing. Eduarda Dvorského, datum narození XXX 

XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni 30.11.2017”. 

takto: “PRO” 

  

 
RM_M 43 
Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem 
nacházejícím se ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov,                  
v ploše “A” 
  
Usnesení číslo: 07745/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03280/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením  “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.1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s uzavřením  ”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. 2 předloženého materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu 

a obchodu, jakožto Správce programu 

  

3) souhlasí 

  
s uzavřením “Úplného znění smlouvy o budoucích smlouvách o koupi pozemků uzavřené dne 

25. 2. 2009”, 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. 
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3 předloženého materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu, 

jakožto Správce programu 

  

4) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 5 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, Moravská Ostrava, Zábřeh 
nad Odrou a Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07746/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03316/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. Zábřeh                 

nad Odrou a k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to pozemky: 

a) v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

- p. p. č. 941/2 

- p. p. č. 963/1 

b) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- parc. č. 2976/8 

c) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- p. p. č. 455/86 

d) v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

- parc. č. 973/40 

- parc. č. 1244/1 

- parc. č. 1244/11 
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- parc. č. 1252/3 

- parc. č. 1440/1 

- parc. č. 1440/3 

- parc. č. 1442/1 

- parc. č. 1442/4 

- parc. č. 1442/5 

- parc. č. 1442/6 

od vlastníka VÍTKOVICE, a.s., IČO 451 93 070, sídlo Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 

Ostrava, za cenu obvyklou v celkové výši 17.437.310,00 Kč 

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

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemek p. p. č. 941/2 v k. ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava a pozemek p. p. č. 455/86, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,                     

za podmínky, že předmětné pozemky statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemek p. p. č. 941/2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

a pozemek p. p. č. 455/86, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné 

pozemky statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 6 
Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem 
nemovitých věcí městskými obvody Slezská Ostrava, Moravská Ostrava 
a Přívoz, Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 07747/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městskými obvody  Slezská Ostrava, 

Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a)  obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, a to: 

a) 

- jednotlivé podíly pozemku parc.č. 1164  zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava, přináležejících k bytovým jednotkám v bytovém domě č.p. 701 stojící na uvedeném 

pozemku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) 

- pozemek parc.č. 882/5 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) 

- pozemek parc.č. 358/7 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 
návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
městskému obvodu Polanka nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 07748/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03253/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a to: 

- pozemek parc.č. 2886/28 od vlastníků - manželé Ing. PXXXX DXX, rok nar. XXXX a JXXX 

DXXXXX, rok nar. XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XXXXXX XXX XXXOstrava, 

za sjednanou kupní cenu 149.050,-Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, při odchylce od ceny obvyklé zdůvodněné v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc uvedenou v bodu 1) návrhu usnesení, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,                 

za podmínky, že statutární město Ostrava nabude předmětnou nemovitou věc do svého 

vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit nemovitou věc uvedenou v bodu 1) návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Polanka nad Odrou , dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky 

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky,                      

že statutární město Ostrava nabude předmětnou nemovitou věc do svého vlastnictví  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 10 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07749/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03322/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, z vlastnictví paní 

MXXXXXXXX MXXXXXXXX, XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX, za jejich cenu obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem, a to pozemky: 

- parc.č. 1799/13 lesní pozemek za cenu ve výši 15.680,- Kč 

- parc.č. 1800/24 trvalý travnatý porost za cenu ve výši 12.960,- Kč 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh na záměr města neprodat a na záměr města pronajmout část 
pozemku parc. č. 4173/7 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07750/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 4173/7,  o výměře 311 m2, v k. ú.  Moravská Ostrava, obec Ostrava,                

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava               

a Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 4491-140/2013 ze dne 29. 7. 2013 vyhotoveného 

pro k. ú. Moravská Ostrava označena jako pozemek parc. č. 4173/15
 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4173/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

 oddělenou dle geometrického plánu č. 4491-140/2013 ze dne 29.7. 2013, který je přílohou č. 

1/4 a 1/5 předloženého materiálu, a označenou jako pozemek parc. č. 4173/15 o výměře 311 m2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19 
Návrh na souhlas s trvalým odnětím plnění funkcí lesa pozemku v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava, pro statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07751/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s trvalým odnětím plnění funkcí lesa pozemku parc. č. 4403/4 lesní pozemek o výměře 28 m2     

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  dle  § 13 odst. 1) 

 zák. 289/1995 Sb., o lesních a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

dle zákresu v situačním snímku, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 20 
Souhlas se vstupem na pozemky a návrh na záměr výpůjčky části 
pozemků v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07752/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3461 - zastavěná plocha a nádvoří 

parc. č. 3463/35 - ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 4246/9 - ostatní plocha, jiná plocha 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a pozemek 

parc. č. 1448/18 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

za účelem přípravy zadávací dokumentace pro realizaci projektu s názvem „Projekt sanace 

podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti 

Vítkovice, a.s.“ 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 21 
Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 189 včetně 
pěšího přístupu v pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, pro Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07753/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 189 včetně pěšího přístupu v pozemku                            

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3267/21 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla                   

v Moravskoslezském kraji” 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene evid. č. 1597/2016/MJ s Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene s OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 07754/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid. č. 1597/2016/MJ ze dne 14. 6. 2016 s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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IČO: 04084063 

v rámci stavby “16010-035035 VPI Sil. II-478 prodl. ul. Mostní SO 461 - přeložka SEK” 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

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

parc. č. 4427/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4430/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

v rámci stavby “Optické připojení objektu PČR, ul. Heyrovského” 

  

3) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 4427/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4430/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 5 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. 
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RM_M 23 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN, 
podzemního kabelového vedení VN, NN a nadzemního vedení NN 
včetně sloupu a jistící skříně a uzavření smluv o budoucí smlouvě                 
o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07755/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v pozemku: 

parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba, 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-Poruba 2112 MO Poruba, NNk” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba, 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 VN v pozemku: 

parc. č. 713/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 



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 31/61  
  

v k. ú. Proskovice, 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, Proskovice, V Úvoze, VNk” 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení VN k části pozemku: 

parc. č. 713/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Proskovice, 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 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN, nadzemního vedení NN včetně sloupu                  

a jistící skříně na pozemku: 

parc. č. 4625/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Pustkovec, 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, BD Krásnopolská, NN” 

  

6) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN, nadzemního vedení NN včetně sloupu              

a jistící skříně k části pozemku: 

parc. č. 4625/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 



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 32/61  
  

v k. ú. Pustkovec, 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. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti                       
k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Koblov, 
obec Ostrava, s DIAMO - státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie 
- stavební a báňská a.s. 
  
Usnesení číslo: 07756/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně povinného uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti evid. č. 

0033/2017/MJ ze dne 10. 1. 2017 s: 

I. oprávněným 

DIAMO - státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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vedlejším účastníkem 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 07757/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 101/10 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu v k. ú. Polanka               
nad Odrou, obec Ostrava, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
darovací s F.P. a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti s vlastníkem pozemku 
  
Usnesení číslo: 07758/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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o  přijetí budoucího daru vodovodního řadu PE 100 D 90 v předpokládané délce 106 m, který 

bude uložen v pozemcích v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1A, 1B, 

předloženého materiálu: 

-  parc. č. 2838/1 – orná půda, 

-  parc. č. 2839/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavření  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  darovací  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucím dárcem 

FXXXXXXXX PXXXXXX  

bydliště XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX Ostrava 

Stavební objekt bude vybudován v rámci stavby “Komunikace a inženýrské sítě v Polance, 

místní část Janová - vodovodní řad”. 

  

2) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - 

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE 100 D 90 k pozemku: 

parc. č. 2838/1 - orná půda, 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXXXXXX XXXXka, 

bydliště XXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXou, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy                          
na nebytové prostory v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava                          
pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 07759/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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pro statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem 

Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu pozemků a o nájmu nebytových prostor              

na pozemek p.č.st. 785, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je obč. vybavenost č.p. 817              

a pozemek p.p.č. 388/56, zahrada, vše v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava (ul. Emy 

Destinové x ul. Wolkrova) 

se společností 

Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o. 

ul. Železárenská 880/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

za účelem provozování výchovy a vzdělávání a dále poskytování zdravotně - rehabilitační péče 

klientům s kombinovanými vadami, 

na dobu určitou do 30. 11. 2032, s účinností od 1. 12. 2017, 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 28 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit části pozemků           
v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07760/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- parc. č. 3380/33 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 8 m2 

- parc. č. 3380/34 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 22 m2 

- parc. č. 3380/35 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 52 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 výpůjčit části pozemků v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 916/3 - ostatní plocha, dráha o výměře 275 m2 

- parc. č. 920/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2 

- parc. č. 921/2 - orná půda o výměře 362 m2, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměru zrušit
 

  

 
RM_M 29 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu na část nemovitosti               
v k.ú. Bartovice, obec Ostrava formou dodatku č. 1. Návrh na záměr 
města změnit nájemní smlouvu k částem pozemků v k.ú. Nová Bělá, 
obec Ostrava formou dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 07761/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev.č. 2075/2016/MJ ze dne 19. 7. 2016, jejímž 

předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2079/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 

78 m2 v k.ú. Bartovice, obec Ostrava za účelem opravy mostů č. 11 - 146C.1 a č. 11 - 146 c.2      

v rámci realizace stavby “Silnice I/11 Ostrava, mosty 11 - 146C.1 a 11 - 146C.2 ul. 

Bartovická”, 

formou uzavření dodatku č. 1, kterým dojde ke změně v čl. IV., odst. 1, a to k prodloužení 

doby nájmu do 30. 6. 2018, 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev.č. 2307/2016/MJ ze dne 2. 9. 2016, jejímž 

předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 806/11, orná půda o celkové výměře 144,50 m2, 

a to část označená v katastrální mapě jako “A” o výměře 51 m2, část označená v katastrální 

mapě jako “B” o výměře 1 m2 a část označená v katastrální mapě jako “C” o výměře 92,50 m2, 

dále část pozemku parc.č. 567/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 5,46 m2 a část 

pozemku parc.č. 806/12, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2,76 m2, vše v k.ú. Nová Bělá, 

obec Ostrava, za účelem vybudování zpevněné plochy, vodovodní a plynovodní přípojky                   

v rámci realizace stavby “Autoopravna ul. Prodloužená, parc.č. 806/22 k.ú. Nová Bělá”, 

formou uzavření dodatku č. 1, kterým dojde ke změně v čl. IV. odst. 1, a to k prodloužení doby 

nájmu do 31. 12. 2018, 

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

a zároveň si vyhrazuje kdykoliv tento záměr zrušit
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RM_M 30 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava se společností Residence Foerstrova, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07762/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 

3594/10, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 135,20 m2, a to část označenou                  

v situačním snímku jako  “A” o výměře 93,50 m2 a část označenou v situačním snímku jako 

“B” o výměře 41,70 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října), 

se společností 

Residence Foerstrova, s.r.o. 

se sídlem: Praha 1, Staré Město, Rytířská 410/6, PSČ 110 00 

IČO: 276 30 200 

za účelem vybudování dešťové kanalizace, přeložky podzemních kabelů trakčního vedení, 

přeložky veřejného osvětlení, vodovodní přípojky a přeložky vodovodu v rámci realizace 

stavby “Residence Foerstrova”, za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok, tj. 13 520,- Kč/ročně,              

na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy do dne, který předchází dni právních 

účinků zápisu služebnosti užívání části pozemku parc.č. 3594/10, ost. plocha - ost. komunikace 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro přístup a příjezd k pozemku parc.č. 2640/11, v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava a zřízení, provozování a údržba dešťové kanalizace                          

v pozemku parc. č. 3594/10, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava do veřejného seznamu                

ve prospěch nájemce jako oprávněného, nejpozději však do 31.12.2020, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s úpravou
 

  

 
RM_M 33 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, uzavření smluv                 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemních 
smluv 
  
Usnesení číslo: 07763/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky, dešťové kanalizace a dvou sjezdů a nájezdů do pozemku                

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3827/1 – ostatní plocha, silnice 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

pro investory: 

Manželé 

Mgr. XXXXXXX XXda, bydliště XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

X XXruba, 

XXXXXXX XXdová, bydliště Na XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX 

Xělá, 

v rámci stavby “Stavba rodinného domu, krytého parkovacího stání na parc. č. 1838/40 k. ú. 

Stará Bělá, včetně zpevněných ploch, oplocení, vodovodní přípojky, zasakování a žumpy” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky a dešťové kanalizace, užívání částí pozemku                     

pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1838/40 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

k pozemku: 

parc. č. 3827/1 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

Manželé 

Mgr. XXXXXXX XXda, bydliště XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

X XXXXXa, 

XXXXXXX XXXXvá, bydliště XX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX 

Xělá, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 3827/1 - ostatní 

plocha, silnice, a to části A o výměře 28,47 m2, části B o výměře 27,78 m2, části C o výměře 

14,4 m2 a části D o výměře 19,11 m2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Manželé 

Mgr. XXXXXXX XXda, bydliště XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

X XXXXXa, 

XXXXXXX XXXXvá, bydliště XX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX 

Xělá 

za účelem vybudování: 

- vodovodní přípojky a dešťové kanalizace 

- sjezdů a nájezdů pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1838/40 v k. ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava, v předmětu nájmu, v rámci stavby “Stavba rodinného domu, krytého parkovacího 

stání na prac. č. 1838/40 k. ú. Stará Bělá, včetně zpevněných ploch, oplocení, vodovodní 

přípojky, zasakování a žumpy 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 8.078,40 Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti vodovodní přípojky a dešťové kanalizace                 

a užívání částí pozemku parc. č. 3827/1 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava pro přístup a příjezd              

k pozemku parc. č. 1838/40 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava ve prospěch nájemců jako 

oprávněných, nejpozději však 31.12.2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

4) souhlasí 

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

p. p. č. 771/1 – lesní pozemek, 

p. p. č. 771/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro investory: 

Manželé 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXthy, 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXhy, 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce, 

v rámci stavby “Kanalizační přípojka pro RD v k. ú. Heřmanice” 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

provozování a údržby kanalizační přípojky, 

k pozemkům: 

p. p. č. 771/1 – lesní pozemek, 

p. p. č. 771/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

Manželé 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXthy, 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXhy, 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXe, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 771/2 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 11,76 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

s nájemci: 

Manželé 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXthy, 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXhy, 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXe, 

za účelem vybudování kanalizační přípojky v předmětu nájmu v rámci stavby “Kanalizační 

přípojka pro RD v k. ú. Heřmanice” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1.058,40 Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti kanalizační přípojky v pozemcích p. p. č. 

771/1 a p. p. č. 771/2, oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava ve prospěch nájemců jako 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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oprávněných, nejpozději však 31.12.2020 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 34 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (k. ú. Moravská 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 07764/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2940/2016 ze dne        

22. 11. 2016, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 3630/22  o výměře 735,50 m2 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 

Ostrava, IČO: 24261980 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 35 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07765/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2596/2017/MJ ze dne 21. 8. 2017 na část 

pozemku parc. č. 1448/11, ost. plocha, manipulační plocha v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava                  

v rámci realizace sjezdu v rámci stavby „CarTec Group – BMW Premium Selection                                

a Motorrad – Dolní oblast“, kdy dojde k prodloužení doby nájmu do 31.12.2018 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 36 
Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07766/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru výpůjčky části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

parc. č. 170/1 - zastavěná plocha a nádvoří 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 49 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy formou uzavření 
dodatků, návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07767/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu: 

ev. č. 1680/2016/MJ ze dne 22. 6. 2016, jejímž předmětem je pronájem částí pozemku parc. č. 

1192/29 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava o celkové výměře 0,32 m2,                

a to: 

části A - stožár 1 o výměře 529 cm2 

části B - stožár 2 o výměře 529 cm2 

části C - stožár 3 o výměře 529 cm2 

části D - stožár 4 o výměře 529 cm2 

části E - stožár 5 o výměře 529 cm2 

části F - stožár 6 o výměře 529 cm2 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 

čl. V. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2022, 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu: 

- ev. č. 0940/2017/MJ ze dne 13. 3. 2017, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. 

č. 922/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 

čl. V. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2019, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1849/4 - orná půda o výměře 8 m2 v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 51 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku v k. ú. Lhotka                           
u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07768/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc.č. 419 ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, 

s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem  

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774 

za účelem konání realizace stavby “Pěší propojení sportovních areálů - hřiště - golfová 

klubovna” 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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za nájemné ve výši 1.950,- Kč/rok, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout částí pozemků, a to:   

parc. č. 214/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 346 m2 

parc. č. 214/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m2 

parc. č. 214/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 222 m2 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
 

  

 
RM_M 54 
Návrh na záměr pronajmout část pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07769/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1913/2 orná půda v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava o výměře 39 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na mimosoudní řešení sporu ve věci nároku na bezplatné 
odstranění vad díla „Cyklostezka – komunikace v bermě – úsek lávka 
na Kamenec, lávka ke hradu“ se společností D.I.S., spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 07770/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zaslání přípisu společnosti D.I.S., spol. s r. o., IČO: 46975616, se sídlem Křižíkova 

3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno, dle přílohy č. 1 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. 
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RM_M 1 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci stavby 
“Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” 
  
Usnesení číslo: 07771/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1781/2017/OI/VZKÚ se zhotovitelem společností 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. se sídlem Karolíny Světlé 958/11, Ostrava, IČO: 64610225 

z důvodu vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby „Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova“, 

kterým se cena díla navyšuje o částku 35.077,16 Kč bez DPH na částku 7.345.107,82 Kč                      

bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1787/217/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 07772/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06724/RM1418/97 ze dne 13.6.2017 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1787/2017/OI/VZKÚ “Opevnění bermy řeky 

Ostravice” se zhotovitelem: 

Lesostavby Frýdek - Místek a.s., Slezská 2766, 738 01  Frýdek Místek, IČO: 45193118 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na Uzavření Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky 
“Příprava Městského stadionu na IAAF Continental Cup - Ostrava 2018” 
a úpravě vzájemných práv k a povinností a vztahů k třetím osobám 
  
Usnesení číslo: 07773/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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o uzavření Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky “Příprava Městského stadionu                 

na IAAF Continentak Cup - Ostrava 2018” a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů 

k třetím osobám mezi: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO:  00845451 

a společnosti: 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČO: 24911368 

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti                            
se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07774/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

Michálkovice” mezi vlastníkem: 

ChXXXXX MXXXX 

XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 281/15 v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

Michálkovice” mezi vlastníkem: 

PaedDr. TXXXXX MXXXXXXXX, 

XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 281/18 v k.ú. 
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Michálkovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Bartovice - 1. 

část” mezi vlastníky: 

AXXXXXXX GXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX 

MXXXXXXXX GXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX 

MXXXXXXX KXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 164/3 v k.ú.Bartovice, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací v rámci stavby “Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože” 
  
Usnesení číslo: 07775/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1011/2017/OI/VZKÚ se zhotovitelem ELSPOL-

Gattnar s.r.o., Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava, IČO: 25865455, z důvodu vzniku víceprací             

v rámci stavby “Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože”, kterým se upravuje předmět a cena 

díla na částku 4 087 436,87 Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy          
o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektových dokumentací a 
výkon autorského dozoru pro stavbu “Rekonstrukce výustního objektu 
Lužická II” 
  
Usnesení číslo: 07776/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a projektové 

dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace                      

pro provádění stavby “Rekonstrukce výustního objektu Lužická II” v Ostravě - Výškovicích, 

včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení, plánu BOZP 

a výkonu autorského dozoru po dobu realizace této stavby, se zhotovitelem: 

KB projekt Aqua s.r.o. 

Sídlo: Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava – Proskovice 

IČO: 06020364 

za cenu nejvýše přípustnou 174.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Demolice ČOV Zábřeh”, poř.č. 175/2017 
  
Usnesení číslo: 07777/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07305/RM1418/103 
  
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, na realizaci stavební akce ”Demolice ČOV 

Zábřeh” v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku 

pod poř. č. 10: 

DEMSTAV group, s.r.o. 

se sídlem: Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice 

IČO: 27844935 

za cenu nejvýše přípustnou 3.095.222,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Revitalizace Pustkoveckého údolí (PD+AD+IČ)”, poř. 
č. 190/2017 
  
Usnesení číslo: 07778/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro vydání 

stavebního(ch) povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské 

činnosti, autorského dozoru a vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                     

na staveništi včetně průběžné aktualizace, to vše v rámci stavby “Revitalizace Puskoveckého 

údolí”, v k.ú. Poruba a k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                

se společností: 

AGPOL s.r.o. 

se sídlem: Jungmannova 12/153, 779 00 Olomouc 

IČO: 28597044 

za cenu nejvýše přípustnou 1.019.200,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “PZ Mošnov - regulační stanice plynu “, poř. č. 
195/2017 
  
Usnesení číslo: 07779/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Průmyslová zóna Mošnov – regulační stanice VTL/STL č. 1 – rekonstrukce technologie“                 

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

GASCONTROL, společnost s r.o. 

se sídlem: Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá, 735 64  Havířov 

IČO: 46578021 

za cenu nejvýše přípustnou 3.142.809,18 Kč bez DPH 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace - ul. Klasná”, poř. č. 
237/2017 
  
Usnesení číslo: 07780/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

„Rekonstrukce kanalizace v ulici Klasná v k.ú. Hrabová“ v k. ú. Hrabová, obec Ostrava,                   

dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

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

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

5. Mgr. Martin Mifek - 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: 28.02.2018 

 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: 28.02.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území”, poř. č. 
226/2017 
  
Usnesení číslo: 07781/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci kácení dřevin a sanaci území                    

v Průmyslové zóně Mošnov, k.ú. Mošnov, obec Mošnov, dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
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3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

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

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

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

5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2018 

 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: 28.02.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 15 
Návrh na přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu 
  
Usnesení číslo: 07782/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
89 
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k usnesení č. 05812/RM1418/84 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 

od poskytovatele: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15  Praha 1 

na projekt “Územní studie č. 01/2017” ze specifického cíle 3.3 Podpora pořizování                           

a uplatňování dokumentů územního rozvoje, výzva č. 9 Územní studie dle podmínek viz. 

příloha č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

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

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 30.04.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 16 
Odpověď na dopis městského obvodu Svinov ze dne 29.06.2017 
  
Usnesení číslo: 07783/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi Rady města Ostravy městskému obvodu Svinov na dopis ze dne 

29.06.2017 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v majetku města svěřených 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a k nabytí nemovitostí 
do majetku města 
  
Usnesení číslo: 07784/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
89 
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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 110 

b) - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz dle předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
spolufinancování oprav a rekonstrukcí nemovitých věcí, uvedených v bodě 1a) pod číslem 109 

předloženého materiálu, ve výši 90% skutečných nákladů, maximálně však ve výši 14,4 mil. 

Kč v roce 2018 a 11,25 mil. Kč v roce 2019 

  

 
RM_M 37 
Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší                      
od společnosti OKK Koksovny, a.s. 
  
Usnesení číslo: 07785/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 100.000 Kč                            

od právnické osoby OKK Koksovny, a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 

70224, IČO: 47675829 Ostrava dle důvodové zprávy předloženého materiálu a na straně 

statutárního města Ostravy o uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou právnickou osobou 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší                   
od společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07786/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
80 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 44.000 Kč od právnické 

osoby BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem Chemická 2039/1, Mariánské Hory, 709 00 

Ostrava, IČO: 26019388 Ostrava dle důvodové zprávy předloženého materiálu a na straně 

statutárního města Ostravy o uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou právnickou osobou 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na odpis 40 nedobytných pohledávek statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07787/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odpisu 40 nedobytných pohledávek statutárního města Ostravy v celkové částce                   

65.994,07 Kč uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Úpravy rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 07788/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele příspěvkové organizaci Dětské centrum Domeček - snížení 

neinvestičního příspěvku o 55 tis.Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 6310, pol. 2149, ORJ 120 o 18 tis.Kč (C.6.) 
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- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 15 tis.Kč (A.2.) 

- neinvestiční transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 55 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 136, § 2219, pol. 5171 o 100 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 5153 o 145 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5132 o 25 tis.Kč 

(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 5169 o 1 000 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 5169, org. 3233 o 89 tis.Kč 

(C.3.) na ORJ 300, § 3799, pol. 5139 o 15 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 113 tis.Kč   

(C.4.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5137 o 850 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 70 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 150 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3200 o 18 tis.Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4321 o 14 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6122, org. 7329 o 2 300 tis.Kč  

                               § 3612, pol. 6121, org. 1017 o 46 tis.Kč  

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 55 tis.Kč (A.1.) 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 15 tis.Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 7608, org. 604 o 414 tis.Kč (C.5.) 

                                   ORJ 120, org. 504 o 18 tis.Kč (C.6.)                 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 55 tis.Kč (A.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5171 o 245 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5171 o 25 tis.Kč 

(C.2.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5171 o 3 300 tis.Kč 
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                               § 3639, pol. 5169 o 89 tis.Kč  

na § 6171, pol. 5162, ORJ 133 o 1 070 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909 o 64 tis.Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4042 o 14 tis.Kč 

neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 55 tis.Kč (A.1.) 

 převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 7608, org. 504 o 414 tis.Kč (C.5.) 

s n i ž u j e  účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 128 tis.Kč (C.3.) 

Městský obvod Ostrava-Jih (C.5.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 504 o 414 tis.Kč 

                  pol. 4137, org. 504 o 18 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 604 o 414 tis.Kč 

- sníží běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 414 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 7608 o 414 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx o 18 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rating SMO”, poř. č. 193/2017 
  
Usnesení číslo: 07789/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



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 58/61  
  

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

ratingového hodnocení statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 2019 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

MOODY´S INVESTORS SERVICE EMEA LIMITED 

Sídlo: Londýn E14 5FA, One Canada Square, Canary Wharf, Spojené Království Velké 

Británie a Severního Irska 

Registrační číslo: 8922701 

Moody´s Investors Service EMEA Limited, odštěpný závod 

Sídlo: Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 03093859 

za cenu nejvýše přípustnou 1.336.608,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 50 
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení mimořádného 
vlaku po Ostravsko-karvinském revíru dne 18.11.2017 
  
Usnesení číslo: 07790/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 20 tis. Kč SLEZSKÉMU 

ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU, IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 

735 42 Těrlicko, na vypravení mimořádného vlaku po Ostravsko-karvinském revíru dne 

18.11.2017 

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

kapitálové výdaje na: 
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§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 0100                               o 20 tis. Kč 

z v ý š í: 

běžné výdaje na: 

§ 3319, pol. 5222, ORJ 0100                                                                    o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.11.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 56 
Modernizace stávajícího světelného signalizačního zařízení                                        
v návaznosti na provedenou rekonstrukci ulice Českobratrská 
  
Usnesení číslo: 07791/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky pro zajištění realizace akce “Modernizace stávajícího světelného 

signalizačního zařízení v návaznosti na provedenou rekonstrukci ulice Českobratrská” za cenu 

750.000,- Kč bez DPH na společnost Ostravské komunikace a.s., se sídlem Novoveská 

1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25396544 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru dopravy 

k zabezpečení všech úkonů spojených s realizací bodu 1) včetně podpisu objednávky 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 16.11.2017 

 vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 8 
Návrh na naložení s neupotřebitelným a přebytečným majetkem                      
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07792/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání  Magistrátu  města 

Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidaci a prodejem 

  

2) jmenuje 

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

pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_M 44 
Vydání souhlasu s napojením IO-03 Přípojka plynu v rámci stavby 
„Sportovní areál U Cementárny 2. etapa“ ze stávajícího STL plynovodu 
ve vlastnictví SMO 
  
Usnesení číslo: 07793/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vydáním souhlasu s napojením přípojky plynu IO-03 v rámci stavby “Sportovní areál                         

U Cementárny 2.etapa” ze stávajícího STL plynovodu ve vlastnictví SMO, za podmínek 

vyplývajících ze stanoviska č. 6102/1702012/17/Gv     ze dne 9.11.2017       společnosti 

HOMOLA a.s., která na stávajícím plynovodu provádí kontrolní činnost 

  

2) ukládá 
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vedoucímu odboru hospodářské správy 

vystavit a zaslat žadateli souhlas dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.11.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 6 
Zadání veřejné zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních 
služeb na období od 01.01.2018 do 31.01.2021 
  
Usnesení číslo: 07794/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě výsledků elektronického výběrového řízení o pořadí nabídek a výběru nejvhodnější 

nabídky ve veřejné zakázce na poskytování mobilních telekomunikačních služeb, kterou je 

nabídka společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, 

IČO: 60193336 za jednotkové ceny dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Opravy omítek, dlažby a obkladů budovy PIANO 
MSIC”, poř. č. 216/2017 
  
Usnesení číslo: 07795/RM1418/109 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava omítek, dlažby a obkladů budovy PIANO MSIC” v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava                

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 

Ing. Michal Kulig 

se sídlem: Postranní 96/2, 725 28, Ostrava-Hošťálkovice 

IČO: 76565181 

za cenu nejvýše přípustnou 833.528,- Kč bez DPH 

 


