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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 23.01.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

08232/RM1418/115 RM_M 0 Schválení programu 115. schůze rady města 

konané dne 23.01.2018 

35 

08233/RM1418/115 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

08234/RM1418/115 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

08235/RM1418/115 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

28 

08236/RM1418/115 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o.            a 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy obchodní společnosti AKORD & 

POKLAD, s.r.o. 

45 

08237/RM1418/115 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

28 

08238/RM1418/115 RM_M 31 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci            

z dotačního programu „Podpora dobrovolných 

aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní 

Agendy 21“ pro rok 2018 na projekt „Poruba 

myslí na budoucnost“ 

50 

08239/RM1418/115 RM_M 44 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt “Snížení 

energetické náročnosti MŠ Na Liščině 12A/689, 

Ostrava - Hrušov” a pro projekt “Snížení 

energetické náročnosti MŠ Požární 8/61, Ostrava - 

Heřmanice” 

50 

08240/RM1418/115 RM_M 7 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava             

za měsíc prosinec 2017 

25 

08241/RM1418/115 RM_M 6 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města,               

do Nizozemska (Utrecht) ve dnech 22.-26.05.2018 

01 

08242/RM1418/115 RM_M 29 Návrh termínů konání schůzí rady města                       

a zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2018 

 

28 

08243/RM1418/115 RM_M 30 Insolvence společnosti D.I.S. spol. s r.o. 

 

28 

08244/RM1418/115 RM_M 26 Souhlas se změnou Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na 

spolufinancování projektu “Ostrava 

(Michálkovice) - Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice” 

38 

08245/RM1418/115 RM_M 5 Návrh odpovědi na podnět Ing. J. Ch. 

 

21 
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08246/RM1418/115 RM_M 27 Návrh na změnu podmínek pro čerpání 

investičního příspěvku poskytnutého Městské 

nemocnici Ostrava, příspěvková organizace            

a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku 

40 

08247/RM1418/115 RM_M 28 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního 

města Ostravy za porušení rozpočtové kázně 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních 

věcí a zdravotnictví 

86 

08248/RM1418/115 RM_M 32 Objednávka k zajištění zimního programu v roce 

2018 

86 

08249/RM1418/115 RM_M 24 Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury          

“90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele 

Leoše Janáčka” 

87 

08250/RM1418/115 RM_M 25 Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury          

“100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018” 

87 

08251/RM1418/115 RM_M 38 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 13/2004, o školských 

obvodech spádových škol zřizovaných městskými 

obvody statutárního města Ostravy, ve znění 

obecně závazných vyhlášek č. 11/2005,                       

č. 16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009, č. 5/2010,          

č. 20/2013, č. 9/2014 a č. 11/2015 

91 

08252/RM1418/115 RM_M 51 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. ve výši 

7,5 mil. Kč na realizaci významné sportovní akce 

„Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“ 

91 

08253/RM1418/115 RM_M 52 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy společnosti Raul s.r.o. 

na turnaj světové série FIVB v plážovém volejbale 

91 

08254/RM1418/115 RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním staveb “Parkovací 

stání na ul. Žižkovská”, “Parkovací stání na           

ul. Kaminského” 

08 

08255/RM1418/115 RM_M 9 Návrh na zrušení bodu usnesení, návrh na souhlas 

s provedením stavby “Přístřešek zastávky MHD - 

Vozovna trolejbusů” a stavby “Rekonstrukce 

elektrické výbavy Jiráskova a Masarykova 

náměstí” 

08 

08256/RM1418/115 RM_M 10 Návrh na souhlas se záměrem modernizace 

zařízení elektronických a rotačních sirén           a s 

umístěním elektronické sirény na nemovitou věc 

ve vlastnictví SMO, pro ČR - Hasičský záchranný 

sbor Moravskoslezského kraje 

08 

08257/RM1418/115 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy            

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 

pro ČEZ Distribuce, a.s. 

 

08 
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08258/RM1418/115 RM_M 12 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

08259/RM1418/115 RM_M 13 Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

08 

08260/RM1418/115 RM_M 14 Návrh na odejmutí pozemku v k.ú. Mariánské 

Hory městskému obvodu Martinov a jeho svěření 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

08 

08261/RM1418/115 RM_M 15 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci           

v k.ú. Muglinov a v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

08262/RM1418/115 RM_M 16 Návrh na navýšení hodnoty vodohospodářského 

majetku statutárního města Ostravy o realizované 

technické zhodnocení a záměr pronájmu 

vodohospodářských staveb 

08 

08263/RM1418/115 RM_M 17 Stanovisko k vybudování dostupného sociálního 

bydlení v MOb Moravská Ostrava a Přívoz a MOb 

Mariánské Hory a Hulváky 

08 

08264/RM1418/115 RM_M 20 Návrh na souhlas s technickým zhodnocením 

nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava            

a návrh dohody o plné moci s fyzickou osobou 

08 

08265/RM1418/115 RM_M 23 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 ks 

stožárů veřejného osvětlení s vlastníkem pozemků 

- fyzickou osobou pro oprávněného SMO 

08 

08266/RM1418/115 RM_M 33 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene s OVANET a.s. a PODA a.s. 

08 

08267/RM1418/115 RM_M 34 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, pro společnost Husuli s.r.o. 

08 

08268/RM1418/115 RM_M 35 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 

části pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy se společností PTS Josef Solnař, 

s.r.o. 

08 

08269/RM1418/115 RM_M 36 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu 

reklamních vitrín v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

08270/RM1418/115 RM_M 37 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce                          

k pozemkům v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

08 

08271/RM1418/115 RM_M 39 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a návrh            

na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava 

 

 

08 
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08272/RM1418/115 RM_M 40 Návrh na budoucí koupi vodovodního řadu v k. ú. 

Stará Plesná, obec Ostrava a uzavření smlouvy          

o budoucí kupní smlouvě s Ing. P.D. a smluv           

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti                        

s vlastníky pozemků 

08 

08273/RM1418/115 RM_M 41 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti, smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení 

služebnosti na straně vlastníka 

08 

08274/RM1418/115 RM_M 42 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě             

o využívání sportoviště 

08 

08275/RM1418/115 RM_M 43 Návrh - uzavření smlouvy o výpůjčce (k. ú. 

Moravská Ostrava) 

08 

08276/RM1418/115 RM_M 50 Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina           

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

08277/RM1418/115 RM_M 46 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě 

ev.č. 1234/2016/MJ na pozemek v k. ú. Mošnov,    

v PZ zóně Ostrava - Mošnov 

08 

08278/RM1418/115 RM_M 49 Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým 

věcem v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  

(ul. Českobratrská) 

08 

08279/RM1418/115 RM_M 4 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”  

v souvislosti se stavbou “Prodloužení VO na ul.   

F. a A. Ryšových, Ostrava - Svinov” 

05 

08280/RM1418/115 RM_M 18 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

a smlouvě mandátní č. 2425/2013/OI/LPO ze dne 

20.9.2013 ke stavbě “Dětské dopravní hřiště          

v areálu ZŠ Bílovecká ve Svinově” 

05 

08281/RM1418/115 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce násosek Důlňák - 

Les”, poř. č. 205/2017 

05 

08282/RM1418/115 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Příprava Městského stadionu  

na IAAF Continental Cup - Ostrava 2018” 

05 

08283/RM1418/115 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Demolice budovy hrubých česlí 

ČOV Třebovice” poř. č. 5/2018 

05 

08284/RM1418/115 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Záchytná parkoviště Jeremenko 

- PD, IČ, AD”, poř. č. 232/2017 

05 

08285/RM1418/115 RM_VZ 14 Stavebně-technický průzkum objektu na        ul. 

Stodolní, navazujícího na objekt bývalých 

městských jatek, v k.ú. Moravská Ostrava 

05 

08286/RM1418/115 RM_M 1 Projednání stížnosti na činnost Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 

80 

08287/RM1418/115 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů          

do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace 

80 

08288/RM1418/115 RM_M 19 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace                          

v Moravskoslezském kraji” 

80 
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08289/RM1418/115 RM_M 45 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění provozu           

a údržby výukového areálu v Bělském lese 

80 

08290/RM1418/115 RM_M 48 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

pro děti ohrožené znečištěním ovzduší právnické 

osobě Gymnázium, základní škola a mateřská 

škola Hello s.r.o. 

80 

08291/RM1418/115 RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu              

na školení interních auditorů environmentálního 

managementu ISO 14001 

80 

08292/RM1418/115 RM_VZ 5 VZMR Technická podpora aktivních zařízení 

CISCO se spol. ALEF NULA 

83 

08293/RM1418/115 RM_VZ 7 Objednávka časových razítek 83 

08294/RM1418/115 RM_M 47 Zpráva o jednání zástupců SMO a společnosti 

Veolia Energie ČR, a.s v návaznosti                     

na Memorandum o spolupráci mezi Veolia 

Energie ČR, a.s. a statutárním městem Ostrava 

29 

08295/RM1418/115 RM_M 21 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

08296/RM1418/115 RM_M 22 Úprava rozpočtu r. 2018 07 

08297/RM1418/115 RM_M 3 Výměna a přemístění kamer na vybraných 

křižovatkách pro rok 2018 

09 

08298/RM1418/115 RM_VZ 12 Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením 

“Zajištění výuky a výcviku žáků” 

09 

08299/RM1418/115 RM_VZ 2 Provádění kontrolní činnosti na stávajících 

rozvodech plynovodů a přípojek v areálu bývalé 

nemocnice Zábřeh - Syllabova v roce 2018. 

84 

08300/RM1418/115 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu               

na zpracování projektové dokumentace ke zrušení 

septiku Archivu města Ostravy, Špálova 19, 

Ostrava - Přívoz 

84 

08301/RM1418/115 RM_VZ 8 Výměna vadného parního výměníku v budově 

Nové radnice 

84 

08302/RM1418/115 RM_VZ 11 Návrh Smlouvy o centralizovaném zadání a návrh 

Zadávací dokumentace na nákup kancelářských 

potřeb a papíru pro statutární město Ostrava, 

právnické osoby zřízené a založené statutárním 

městem Ostrava, popřípadě městskými obvody 

84 

08303/RM1418/115 RM_VZ 13 Návrh smlouvy o dodávce tepelné energie pro 

Hospodářský pavilon, Ostrčilova 4 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 115. schůze rady města konané dne 23.01.2018 
  
Usnesení číslo: 08232/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 115. schůze rady města konané dne 23.01.2018 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08233/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,            
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, Ostrava, PSČ 719 00,            
IČO: 623 00 920, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2018 a parametrů motivačního 

systému pro rok 2018 společnosti OZO Ostrava  s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2018 společnosti OZO Ostrava s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti OZO 

Ostrava s.r.o. pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OZO Ostrava s.r.o.            

a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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5) ukládá 

  
jednateli společnosti OZO Ostrava s.r.o. realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu 

se schváleným podnikatelským plánem na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Karel Belda, T: 28.06.2019 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 08234/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, 
PSČ 702 00, IČ 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2018 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit podnikatelský plán na rok 2018 obchodní společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. pro rok 2018  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s.  schválit dodatky ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností 

EKOVA ELECTRIC a.s. a členy představenstva společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle 
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příloh č. 2,3,4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08235/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,              
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů, obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., IČO: 253 99 471, se 
sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
  
k usnesení č. 08110/RM1418/113 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
členovi představenstva obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., IČO: 253 99 471,            

se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Mgr. Janu Šumberovi,  nar. 

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX, smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & 
POKLAD, s.r.o. a poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08236/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona                     
č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - 
Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO: 47973145, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody o narovnání mezi obchodní společností AKORD & POKLAD, s.r.o., se 
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sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO: 47973145 a obchodní společností 

RICHPOINT, s.r.o. se sídlem Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota, IČO: 27840158 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) projednala 

  
odstoupení Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové z funkce člena dozorčí rady obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1,              

PSČ 700 30, IČO: 47973145 s žádostí o ukončení funkce ke dni 23.1.2018 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s ukončením funkce člena dozorčí rady společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. se sídlem 

Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145 Mgr. Marcely Mrózkové 

Heříkové ke dni 23.1.2018 

  

4) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem 

Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145 s účinností od 24.1.2018 

Žanetu Thomasovou, členku zastupitelstva města, nar. XXXXX, trvale bytem: 

XXXXXXXXX, Ostrava 

  

5) schvaluje 

  
členovi dozorčí rady dle bodu 4) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
jakožto orgán statutárního města Ostravy nikoli v působnosti valné hromady obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 4 650 tis. Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Ostrava a obchodní 

společností AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1,                

PSČ 70030, IČO: 47973145, dle přílohy č. 5 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 
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jakožto orgán statutárního města Ostravy nikoli v působnosti valné hromady obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

  neinvestiční dotace na ORJ 160                                               

  na § 3392, pol. 5213, ORG 4259,                    o 4.650 tis. Kč 

- s n i ž u j e 

  rozpočtová rezerva města na ORJ 120 

  na § 6409, pol. 5901                                         o 4.650 tis. Kč 

  

8) ukládá 

  
jakožto orgán statutárního města Ostravy nikoli v působnosti valné hromady obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. předložit zastupitelstvu města                       

k rozhodnutí a ke schválení bod 6) a 7) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 31. 1. 2018 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Darina Daňková, T: 31.01.2018 

 jednatel společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

  
 

RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 08237/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,                  
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů, obchodní společnosti OVANET a.s., IČO: 258 57 568,Hájkova 
1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
skončení funkčního období člena představenstva obchodní společnosti OVANET a.s.,             

IČO: 258 57 568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, Ing. Michala Hrotíka, 

nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX, XXXXXX Ostrava, dnem 01.02.2018 

  

2) volí 
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do funkce člena představenstva obchodní společnosti OVANET a.s., IČO: 258 57 568, se 

sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, s účinností ode dne 02.02.2018                 

Ing. Michala Hrotíka, nar. XXXXXXX, bytem XXXXXXXX, XXXXX Ostrava 

  

3) schvaluje 

  
členovi představenstva obchodní společnosti OVANET a.s., IČO: 258 57 568, se sídlem 

Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, Ing. Michalu Hrotíkovi,  nar. XXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXX, XXXXX Ostrava, smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 31 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci z dotačního programu 
„Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní 
Agendy 21“ pro rok 2018 na projekt „Poruba myslí na budoucnost“ 
  
Usnesení číslo: 08238/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „Poruba myslí na budoucnost“ ke spolufinancování z dotačního 

programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ 

pro rok 2018 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Poruba myslí na budoucnost“ z dotačního programu 

„Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 

2018  

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu                         

a předložením žádosti dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení                 

v souladu s podmínkami dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti 

udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 26.01.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 
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4) žádá 

  
městský obvod Poruba o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného            

v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 29.03.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 44 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 
2014 - 2020 pro projekt “Snížení energetické náročnosti MŠ Na Liščině 
12A/689, Ostrava - Hrušov” a pro projekt “Snížení energetické 
náročnosti MŠ Požární 8/61, Ostrava - Heřmanice” 
  
Usnesení číslo: 08239/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03624/RM1418/55 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle podmínek 

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

IČO 00164801 a jeho zprostředkujícího subjektu - Státního fondu životního prostředí České 

republiky, na projekt “Snížení energetické náročnosti MŠ Na Liščině 12A/689, Ostrava - 

Hrušov”, a to ve výši 738 479,15 Kč, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude 

převeden na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního 

vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že předmět podpory nebude po dobu 

udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 

věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění 

jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 Přílohy 

č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle podmínek 

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

IČO 00164801, na projekt “Snížení energetické náročnosti MŠ Požární 8/61, Ostrava - 

Heřmanice”, a to ve výši 814 690,99 Kč, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude 

převeden na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního 

vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že předmět podpory nebude po dobu 
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udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 

věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění 

jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 Přílohy 

č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu 

udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) 

a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven          

ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich 

odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu 

Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

vydaného Ministerstvem životního prostředí, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu 

udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) 

a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve 

prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený 

neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele 

dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 2 

předloženého materiálu; 

  

5) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle 

bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 28.02.2019 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
6) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) a 4) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.01.2018 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 
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RM_M 7 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc prosinec 2017 
  
Usnesení číslo: 08240/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, 
člena rady města, do Nizozemska (Utrecht) ve dnech 22.-26.05.2018 
  
Usnesení číslo: 08241/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Nizozemska 

(Utrecht) ve dnech 22.-26.05.2018 za účelem účasti na Jarní konferenci 2018 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 12.06.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 29 
Návrh termínů konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva 
města na 2. pololetí 2018 
  
Usnesení číslo: 08242/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termíny konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2018 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Insolvence společnosti D.I.S. spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 08243/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o neuplatnitelnosti částky 87.946,49 Kč jakožto části nákladů za rekonstrukci pěší 

stezky v bermě řeky Ostravice v insolvenčním řízení společnosti D.I.S., spol. s r. o. dle 

důvodové zprávy 

  

 
RM_M 26 
Souhlas se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Ministerstva vnitra na spolufinancování projektu “Ostrava 
(Michálkovice) - Rekonstrukce hasičské zbrojnice” 
  
Usnesení číslo: 08244/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 07167/RM1418/101 
k usnesení č. 1803/ZM1418/28 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o přijetí změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra se sídlem               
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Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, IČO 00007064, na spolufinancování projektu “Ostrava 

(Michálkovice) - Rekonstrukce hasičské zbrojnice” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 5 
Návrh odpovědi na podnět Ing. J. Ch. 
  
Usnesení číslo: 08245/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
podnět pana Ing. JXXX ChXXXX ve věci omezení či zákazu používání zábavní pyrotechniky 

na území statutárního města Ostravy 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi Ing. JXXX ChXXXXXX dle přílohy č. 2 předloženého materiálu                      

s úpravou 

  

 
RM_M 27 
Návrh na změnu podmínek pro čerpání investičního příspěvku 
poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace        
a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku 
  
Usnesení číslo: 08246/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 05911/RM1418/86 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu podmínek pro čerpání investičního příspěvku poskytnutého ve výši 3.200.000,- Kč 

Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, na realizaci akce “Odstranění havarijního 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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stavu vzduchotechnického zařízení pro 4 operační sály pro oddělení ortopedie a oddělení 

urologie v pavilonu E” a změnu termínu vyúčtování příspěvku dle důvodové zprávy               

a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního města Ostravy               
za porušení rozpočtové kázně příspěvkovým organizacím v oblasti 
sociálních věcí a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 08247/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uložit dle ustanovení § 28, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právnickým osobám: 

a) právnické osobě Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace,              

IČO 70631832, se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice za porušení 

rozpočtové kázně neoprávněným použitím peněžních prostředků povinnost zaplatit odvod           

ve výši 24 878,30 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

b)  právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883,          

se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba za porušení rozpočtové kázně 

neoprávněným použitím peněžních prostředků povinnost zaplatit odvod ve výši 30 250,- Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) stanovuje 

  
a) právnické osobě Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace,              

IČO 70631832, se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice lhůtu do 30. 3. 2018 

pro zaplacení odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků dle bodu 1) písm. a) tohoto 

usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b)  právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se 

sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba lhůtu do 30. 3. 2018 pro zaplacení odvodu 

neoprávněně použitých peněžních prostředků dle bodu 1) písm.b) tohoto usnesení a přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Objednávka k zajištění zimního programu v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 08248/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
86 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky k zajištění zimního programu v r. 2018 vůči neziskovým organizacím: 

•  

Armádě spásy v České republice, z. s. se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 

Praha, IČO 40613411, ve výši 150.000,- Kč, včetně DPH 

•  

Charitě Ostrava, se sídlem Kořenského 1323/17, Ostrava, Vítkovice, IČO 44940998,       

ve výši 150.000,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 24 
Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury “90. výročí od úmrtí českého 
hudebního skladatele Leoše Janáčka” 
  
Usnesení číslo: 08249/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si schválení výzvy v oblasti kultury „90. výročí od úmrtí českého hudebního 

skladatele Leoše Janáčka“ na podporu projektů připomínajících jeho tvorbu dle přílohy č. 1           

a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

schválit vyhlášení výzvy v oblasti kultury “90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele 

Leoše Janáčka” na podporu projektů připomínajících jeho tvorbu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne           

31. 1. 2018 k rozhodnutí a ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 25 
Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury “100 let republiky: Ostrava 
1918 - 2018” 
  
Usnesení číslo: 08250/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si schválení výzvy v oblasti kultury “100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018”            

na podporu projektů připomínajících významná osmičková výročí města i celé České republiky 

dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit vyhlášení výzvy v oblasti kultury “100 let republiky:  Ostrava 1918 - 2018”                       

na podporu projektů připomínajících významná osmičková výročí města i celé České republiky 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ  120  

na § 6409, pol. 5901                                                    o 350 tis. Kč 

- z v y š u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901                                                    o 350 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

31.01.2018 k schválení a rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 38 
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška          
č. 13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných 
městskými obvody statutárního města Ostravy, ve znění obecně 
závazných vyhlášek č. 11/2005, č. 16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009,           
č. 5/2010, č. 20/2013, č. 9/2014 a č. 11/2015 
  
Usnesení číslo: 08251/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004,               

o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města 

Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 11/2005, č. 16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009,  

č. 5/2010, č. 20/2013, č. 9/2014 a č. 11/2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004,                     

o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města 

Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 11/2005, č. 16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009,  

č. 5/2010, č. 20/2013, č.9/2014 a č. 11/2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit materiál na zasedání zastupitelstva města dne 31.1.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 51 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sdružení sportovních 
klubů Vítkovice, z.s. ve výši 7,5 mil. Kč na realizaci významné sportovní 
akce „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“ 
  
Usnesení číslo: 08252/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o zrušení usnesení zastupitelstva města č. 1998/ZM1418/31 ze dne 13. 12. 2017           

v bodě 3) písm. w) u příjemce uvedeného v příloze č. 41 pod č. 9 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Sdružení sportovních klubů 

Vítkovice, z.s., se sídlem Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava 3, IČO 00534544 ve výši 

7.500 tis. Kč na realizaci akce „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“ a                                   

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) - 2) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

31.1.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 52 
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy společnosti Raul s.r.o. na turnaj světové série FIVB v plážovém 
volejbale 
  
Usnesení číslo: 08253/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 4 mil. Kč Raul s.r.o., 

IČO 25608673, se sídlem Elišky Krásnohorské 12/5, 110 00 Praha 1 na zajištění turnaje 

světové série FIVB v plážovém volejbale dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostrava mezi statutárním městem Ostrava a subjektem uvedeným v tomto 

bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 4 000 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ o 4 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

na jeho jednání dne 31.1.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 8 
Návrh na souhlas s umístěním staveb “Parkovací stání na                             
ul. Žižkovská”, “Parkovací stání na ul. Kaminského” 
  
Usnesení číslo: 08254/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby s názvem “Vybudování parkovacích stání na ul. Žižkovská”, umístěné           

na částech pozemků  parc. č. 770/1, parc. č. 770/2, parc. č. 770/3,  vše v k. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava 

dle koordinačního situačního výkresu, který je přílohou č.2 tohoto materiálu, 

pro žadatele městský obvod Ostrava-Jih. 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním stavby s názvem ”Parkovací stání na ul. Kaminského”, umístěné na části pozemku 

parc. č. 575/1 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

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

pro žadatele městský obvod Ostrava-Jih 

  

 
RM_M 9 
Návrh na zrušení bodu usnesení, návrh na souhlas s provedením 
stavby “Přístřešek zastávky MHD - Vozovna trolejbusů” a stavby 
“Rekonstrukce elektrické výbavy Jiráskova a Masarykova náměstí” 
  
Usnesení číslo: 08255/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
své usnesení č. 07003/RMm1418/23 , bod 2) ze dne 14. 8. 2017 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Přístřešek zastávky MHD-Vozovna trolejbusů” na pozemku parc. 

č. 1092/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

dle  koordinační situace stavby - viz příloha  č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 

za splnění níže uvedených podmínek: 

- dodržení jednotného vizuálního stylu přístřešku na území Ostravy s proskleným zastřešením 

- nedojde k překročení ochranného pásma kanalizační přípojky DN 200 

- během stavby budou cyklistické pruhy vedle Sokolské třídy s ohledem na bezpečnost 

silničního provozu (zastávka, přechod) zachovány. Pokud by výjimečně bylo 

zapotřebí vyčleněné pruhy uzavřít, je nutno před odsouhlasením s policií předložit dopravní 

značení uzávěry ke schválení cyklokoordinátorovi a dobu uzávěry sdělit e-mailem pro umístění 

na webovém portálu MMO  

  

3) souhlasí 

  
s provedením stavby “Rekonstrukce elektrické výbavy Jiráskova a Masarykova náměstí”           

na pozemku parc. č. 160 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy 

dle situace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

pro žadatele městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

za splnění níže uvedených podmínek: 

- bude respektován záchranný archeologický průzkum, probíhající v dané lokalitě 

- stavba “Rekonstrukce elektrické výbavy Jiráskova a Masarykova náměstí” bude 

koordinována s  připravovanou stavbou “Nové Lauby”, na kterou je uzavřena smlouva                      

o zpracování projektové dokumentace 

- při křížení kabelových tras je nutno respektovat podzemní kabel VO, a to s ohledem                     

na skutečnost, že dochází ke kolizi se stavbou „Rekonstrukce VO Muzejní“, ke které je vydáno 

pravomocné územní rozhodnutí s revitalizací v roce 2018 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 10 
Návrh na souhlas se záměrem modernizace zařízení elektronických           
a rotačních sirén a s umístěním elektronické sirény na nemovitou věc 
ve vlastnictví SMO, pro ČR - Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 08256/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem modernizace zařízení elektronických a rotačních sirén umístěných na nemovitých 

věcech ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- budova  č. p. 1496, obč. vyb, která je součástí pozemku parc. č. 2620/53 - zastavěná plocha       

a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- budova č. p. 2995, obč. vyb, která je součástí pozemku p. č. st. 4646 - zastavěná plocha          

a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

- budova  č. p. 1374, obč. vyb, která je součástí pozemku parc. č. 947/7 - zastavěná plocha           

a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- budova  bez čp/če, tech. vyb, bez LV, která stojí na pozemku p. č. st. 732 - zastavěná plocha  

a nádvoří v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s umístěním elektronické sirény na nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- budova bez čp/če, jiná st., která je součástí pozemku parc. č. 4168/20 - zastavěná plocha           

a nádvoří v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

ČR - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

se sídlem 700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40 

IČO 708 84 561 

v rámci projektu “Protipovodňová opatření ve městě Ostrava” 

  

 
RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN            
k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08257/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 27/81  
  

Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 1849/4 - orná půda 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 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-Petřkovice 1871/2 Scheffczik, NN” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc. č. 1849/4 - orná půda 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 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 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 08258/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

evid. č. 0247/2016/MJ ze dne 1. 2. 2016 

s budoucím oprávněným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO 65993390, 
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a 

s investorem: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 70890692 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova  795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08259/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem bezúplatně nabýt nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 

758/1, orná půda, od vlastníka 

Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Statní pozemkový úřad,                           

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

a zahájit jednání ve věci uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 14 
Návrh na odejmutí pozemku v k.ú. Mariánské Hory městskému obvodu 
Martinov a jeho svěření městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 08260/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí pozemku p.p.č. 153/50 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

městskému obvodu Martinov v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona  č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 153/50 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. 

b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek p.p.č. 153/50 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 15 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov a v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08261/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci, a to: 

- pozemek p.p.č. 173/3 

- pozemek p.p.č. 563 oba v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava 

- pozemek parc.č. 1667 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,           

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 2410/2 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 382/25 

- pozemek p.p.č. 382/46 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 16 
Návrh na navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního 
města Ostravy o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu 
vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 08262/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava, který má 

společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické 

zhodnocení v souladu s Koncesní smlouvou, a to: 

- o celkovou částku 3.662.778,71 Kč, 

u stávající odlehčovací komory na kanalizačním sběrači CIII se vybudovala soutoková komora 

v místě napojení stoky DN 1500 pro zlepšení přístupu pro provádění revizí a čištění potrubí, 

součástí komory je úprava instalace monitorovací stanice kanalizační sítě, inventární číslo 

majetku 161611, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci akce “Rekonstrukce odlehčovací komory 

Strusková”, ORG 7306, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

- o celkovou částku 7.973.656,00 Kč, 

u stávající rozvodny nízkého napětí na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze 

byla provedena výměna stávajících svítidel za nové v celé budově, byla provedena kabelová 

elektroinstalace pro napájení a ovládání svítidel v soustavě TN - S, došlo k náhradě 

jednofázových a třífázových rozvodů vč. výměny zásuvek za nové zásuvky, k výměně 

stávajících topidel vč. ovládacích termostatů a napájecích kabelů, NN rozvaděčů a pro zajištění 

monitorování stavu rozvaděčů NN a zatížení transformátorů byla provedena rekonstrukce 

systému řízení technologických procesů, inventární číslo 161720, 161722, 161724, 161726, 

161727, 161728, 161729, 161730, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby “ÚČOV - rekonstrukce NN rozvodny”, 

ORG 7333, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- o celkovou částku 9.090.781,00 Kč 

u stávající rozvodny vysokého napětí na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze 

byla provedena výměna rozvaděčů VN - 22 kV a systému řízení technologických procesů 

včetně stavebních úprav pro zajištění monitorování stavu rozvodů VN a traf, byla v rozvodně 

instalována rozvaděčová skříň USM3 s jednotkami vzdálených vstupů a výstupů pro sběr 

signálů z jednotlivých skříní rozvaděčů, inventární číslo 161712, 161713, 161714, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby “ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny”, 

ORG 7275, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

- o celkovou částku 233.812,95 Kč, 

u vodovodních přivaděčů byla vytvořena katodová ochrana proti korozi, jedná se o přípojku 

NN 0,4 kV pro stanici katodové ochrany v lokalitě Dubí a Svinov včetně zaměření a uložení  

na mostě přes řeku Odru v části Koblova v ul. Stará Cesta, inventární číslo 161733, 
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technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby “Katodová ochrana vodovodních 

přivaděčů”, ORG 7211, v k. ú. Svinov, v k. ú. Koblov, obec Ostrava, 

- o celkovou částku 4.535.804,28 Kč, 

u stávajícího prameniště Dubí byla vyměněna transformační stanice o výkonu 22/0,4 kV, jedná 

se o prostorovou buňku o rozměrech 3x4,8x2,8 m, která je připojena kabelovým vedením VN 

22 kV délky cca 53 m z distribučního venkovního vedení provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.,  

z transformační stanice 22/0,4 kV jsou vedeny čtyři kabelové vedení NN pro napojení 

stávajících napájecích kabelů pro studny prameniště Dubí, trasa kabelů délky cca 127 m je 

vedena v obslužné komunikaci ul. Luční včetně pěti chrániček DN 120, inventární číslo 

161960, 161966, 161967, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby “OVAK prameniště Dubí - přeložka 

trafostanice 22/0,4 kV a rozvodů NN 0,4 kV”, ORG 7259, v k. ú. Svinov, obec Ostrava. 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit: 

Dokončená investiční akce statutárního města Ostravy 

- Kanalizace na ul. Matiční v úseku 1 - DN 600 celkové délky 127 m včetně 2 kusů 

kanalizačních šachet DN 1000 mezi ul.  Sokolská a Havlíčkovo nábřeží, v úseku 2  - DN 

500/750, DN 500 celkové délky 66,35 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 1000 mezi  ul. 

Sokolská a Dr. Šmerala a vodovod z potrubí PE 100 RC D 110 celkové délky 180 m včetně           

3 kusů vyvařovacích šoupátek, 

kanalizace na ul. Hrabákova DN 400 celkové délky 96,16 m včetně 3 kusů kanalizačních 

šachet DN 1000 a vodovod z potrubí PE 100 RC D 110  celkové délky 102,26 m, vše uložené  

v pozemcích parc. č. 580/1, parc. č. 580/2, parc. č. 3506/1, parc. č. 3508, parc. č. 3527/2, parc. 

č. 3528, 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem 

č. 108/17/VH/K ze dne 9. 10. 2017. 

- Kanalizace DN 400, DN 300, DN 200, DN 150 celkové délky 270,72 m včetně 11 kusů 

kanalizačních šachet DN 1000 a vodovod V2 PE 100 D 110, D 150 celkové délky 331,73 m 

včetně 2 kusů hydrantů, 10 kusů šoupat, vodovod V1 PE 100 D 110, D 90 celkové délky 

198,14 m včetně 2 kusů šoupat, uložené v pozemcích parc. č. 197/12, parc. č. 197/10, parc. č. 

267, parc. č. 336/2, parc. č.  399, parc. č. 402/1, parc. č. 402/5, parc. č. 402/6, parc. č. 402/7, 

parc. č. 402/12, parc. č. 403, parc. č. 421/3, vše v k. ú. Muglinov, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č. 115/17/VH/K ze dne 25. 10. 2017. 

- Jednotná kanalizace DN 300 celkové délky 59,67 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 

1000, uložená v pozemcích parc. č. 414/3, parc. st. č. 393, parc. č. 420/1, parc. č. 414/4, vše           

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava a parc. č. 4815, parc. č. 4879/1, vše v k. ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 128/17/VH/K  ze dne               

14. 11. 2017. 
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- Kanalizační síť DN 300 celkové délky 2 101,48 m a DN 250 celkové délky 773,31 m včetně 

98 kusů kanalizačních šachet DN 1000 a 4 kusů kanalizačních šachet DN 600, uložená                  

v pozemcích parc. č. 61/2, parc. st. č. 143/2, parc. st. č. 1159, parc. č. 588, parc. st. č. 38/1, 

parc. č. 448/2, parc.č. 448/8, parc. č. 491/1, parc. č. 502/1, parc. č. 518/1, parc. č. 518/2, parc. 

č. 522, parc. č. 589/2, parc. č. 411/1, parc. č. 440/4, parc. č. 469/1, parc. č. 493/1, parc. č. 500, 

parc. č. 501/1, parc. č. 501/2, parc. č. 501/3, parc. č. 501/7, parc. č. 502/2, parc. č. 461/2, parc. 

č. 461/17, parc. č. 439/12, parc. č. 602/1, vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. Stavba 

vodního díla byla předána do užívání dne 18. 7. 2017 rozhodnutím č. 526/17/VH. 

- Kanalizační stoka DN 250 celkové délky 80,83 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 

1000, uložená v pozemku parc. č. 31/16, v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č. 116/17/VH/K ze dne 25. 10. 2017. 

Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovacími smlouvami, a to: 

- ev. č. 3463/2017/MJ ze dne 5. 12. 2017 od manželů Ing. Jana a Radany Šigutových: 

vodovodní řad PE 100 D 63 celkové délky 53,6 m, uložený v pozemcích parc. č. 1913/195, 

parc. č. 1913/87, parc. č. 1913/209, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

- ev. č. 3632/2017/MJ ze dne 21. 12. 2017 od Ing. Jiřího Horáka, Ing. Jany Králové a MUDr. 

Marie Skalské, a to: 

kanalizace jednotná DN 300, DN 250 celkové délky 239,65 m, uložená v pozemcích parc.         

č. 1226/64, parc. č. 1226/47, parc. č. 1226/65, parc. č. 1226/66, parc.č. 1226/71, parc. č. 

1226/68, parc. č. 1226/70, parc. č. 1640/1, vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava. 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 26.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Stanovisko k vybudování dostupného sociálního bydlení v MOb 
Moravská Ostrava a Přívoz a MOb Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 08263/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost spolku Kouzlo naděje z.s., IČ: 05997071, se sídlem Dohnalova 282/8, 644 00 Brno,          

ve věci vydání stanoviska obce k realizaci záměru vybudování dostupného sociálního bydlení  
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v domě na ul. Fügnerova 646/11, 702 00 Ostrava - Přívoz, pro doložení k žádosti o dotaci          

z IROP, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

2) nesouhlasí 

  
s realizací záměru vybudování dostupného sociálního bydlení v domě na ul. Fügnerova 646/11, 

702 00 Ostrava - Přívoz, dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) projednala 

  
žádost spolku Institut sociálního bydlení z.s., IČO: 06094651, se sídlem Trocnovská 640/36,  

702 00 Ostrava - Přívoz, ve věci vydání stanoviska obce k realizaci záměru vybudování 

dostupného sociálního bydlení v domě na ul. Trocnovská 640/36, 702 00 Ostrava - Přívoz, pro 

doložení k žádosti o dotaci z IROP, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

4) nesouhlasí 

  
s realizací záměru vybudování dostupného sociálního bydlení v domě na ul. Trocnovská 

640/36, 702 00 Ostrava - Přívoz, dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

5) projednala 

  
žádost spolku Přístav naděje z.s., IČO: 05997178, se sídlem Dohnalova 282/8,                       

644 00 Brno, ve věci vydání stanoviska obce k realizaci záměru vybudování dostupného 

sociálního bydlení v domě na ul. Kukučínova 1143/8, 709 00 Ostrava - Hulváky, pro doložení 

k žádosti o dotaci z IROP, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

6) nesouhlasí 

  
s realizací záměru vybudování dostupného sociálního bydlení v domě na ul. Kukučínova 

1143/8, 709 00 Ostrava - Hulváky, dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

7) projednala 

  
žádost spolku SBPK z.s., IČO: 06243991, se sídlem Pod Křížem 501, 739 34 Václavovice,           

ve věci vydání stanoviska obce k realizaci záměru vybudování dostupného sociálního bydlení   

v domě na ul. 28. října 1754/82, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, pro doložení k žádosti          

o dotaci z IROP, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

8) nesouhlasí 

  
s realizací záměru vybudování dostupného sociálního bydlení v domě na ul. 28. října 1754/82, 
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702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s technickým zhodnocením nemovité věci v k.ú. 
Pustkovec, obec Ostrava a návrh dohody o plné moci s fyzickou 
osobou 
  
Usnesení číslo: 08264/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s tím, 

aby Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. provedla technické zhodnocení budovy 

čp. 373, která je součástí pozemku parc. č. 4685/21, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Pustkovec, 

obec Ostrava (areál Vědecko - technologického parku), a to v 1. PP místnosti č. 0.05, č. 016,   

č. 0.17, č. 0.18 a č. 0.19 na vlastní náklady ve výši 283.295,- Kč, a to v rozsahu uvedeném          

v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi zmocnitelem statutárním městem Ostrava a zmocněncem 

JXXXXXX FXXXXXXX, rok narození 1XXX 

bydlištěm: XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti kabelového vedení 
veřejného osvětlení včetně 2 ks stožárů veřejného osvětlení                     
s vlastníkem pozemků - fyzickou osobou pro oprávněného SMO 
  
Usnesení číslo: 08265/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o  zřízení služebnosti inženýrské sítě 

kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 ks stožárů veřejného osvětlení k částem 

pozemků: 

p. p. č. 585/24 - zahrada, 

p. p. č. 635/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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v  k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, s vlastníkem uvedených pozemků: 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 33 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene s OVANET a.s. a PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 08266/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

p. č. st. 98 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p. p. č. 184/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 184/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 217/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,  

p. p. č. 491/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 491/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

p. p. č. 356/5 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

v rámci stavby “Přeložení nadzemních tras: TRASA A - 2. část: úsek Nová Ves Vodárna - 

Železárenská”  

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem 

pozemků: 

p. č. st. 98 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p. p. č. 184/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 184/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 217/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,  
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p. p. č. 491/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 491/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

p. p. č. 356/5 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 303/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

p. p. č. 187/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 751/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti   
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, pro společnost Husuli s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08267/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti chůze                      

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc. č. 3380/33 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 3380/34 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 3380/35 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

Husuli s.r.o. 

se sídlem č. p. 138, 405 02 Bynovec 

IČO 034 58 202 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do části pozemku          
v k . ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. Návrh na uzavření smlouvy            
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy se společností PTS Josef Solnař, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08268/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a přípojky STL plynu do části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 522 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

pro: 

PTS Josef Solnař, s.r.o. 

se sídlem U Hrubků 170/18, Nová Ves, 709 00 Ostrava 

IČO 268 72 951 

v rámci stavby “Budova školícího zařízení PTS Josef Solnař, s.r.o.” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí - 

zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a přípojky STL 

plynu v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 522 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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PTS Josef Solnař, s.r.o. 

se sídlem U Hrubků 170/18, Nová Ves, 709 00 Ostrava 

IČO 268 72 951 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na části pozemku p.p.č. 522 - ostatní plocha, 

silnice o výměře 11,50 m2  (část A), o výměře 47 m2 (část B) a o výměře 16 m2  (část C) v k.ú. 

Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

se 

společností PTS Josef Solnař, s.r.o., se sídlem U Hrůbků 170/18, Nová Ves, 709 00 Ostrava, 

IČO 26872951, za účelem vybudování inženýrských sítí - vodovodní přípojky, přípojky STL 

plynu a kanalizační přípojky v rámci stavby “Budova školícího zařízení PTS Josef Solnař, 

s.r.o.”, za nájemné ve výši 90,-Kč/m2/rok, tj. 6.705,-Kč ročně, na dobu určitou, nejpozději             

do 31. 12. 2020, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu reklamních vitrín           
v  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08269/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 1, ev. č. 0208/2008/MJ ze dne 30. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 10 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 008 45 

451 a Ostravským muzeem, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 

728 41, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 000 97 594, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba  a skončení nájmu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 2, ev. č. 0185/2008/MJ ze dne 29. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 10 
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uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,                           

IČO 008 45 451 a Komorní scénou Aréna, příspěvkovou organizací, se sídlem 28. října 289/2,             

702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 008 45 035, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 3, ev. č. 0211/2008/MJ ze dne 30. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 10 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,                          

IČO 008 45 451 a Divadelní společností Petra Bezruče s. r. o., se sídlem 28. října 1701/120, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 253 82 276, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 4, ev. č. 0399/2010/MJ ze dne 29. 1. 2010, ve znění dodatku č. 1 - č. 7 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,                            

IČO 008 45 451 a Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem Pivovarská 

3164/15, 729 82 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 005 33 874, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 5, ev. č. 0405/2010/MJ ze dne 29. 1. 2010, ve znění dodatku č. 1 - č. 7 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,                          

IČO 008 45 451 a Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Sokolská třída 175/26, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 68 917 066, kterým 

se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 41/81  
  

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 6, ev. č. 0186/2008/MJ ze dne 29. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 10 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,                            

IČO 008 45 451 a Národním divadlem moravskoslezským, příspěvkovou organizací, se sídlem 

ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 001 00 528, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 7, ev. č. 0120/2009/MJ ze dne 19. 1. 2009, ve znění dodatků č. 1 - č. 9 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,                             

IČO 008 45 451 a společností AKORD & POKLAD, s. r. o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, 

náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO 479 73 145, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 8, ev. č. 0210/2008/MJ ze dne 30. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 10 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,                          

IČO 008 45 451 a Domem kultury města Ostravy, a. s., se sídlem 28. října 2556/124, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 471 51 595, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Nová Bělá, 
obec Ostrava 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 08270/RM1418/115 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce částí 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 

s DIAMO, státní podnik, se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27,               

IČO 000 02 739 

za účelem realizace sanačně-rekultivační stavby “Úprava potoka Zyf” 

na dobu určitou do 31. 12. 2022 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy a návrh na záměr města 
pronajmout část pozemku v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08271/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to p.p.č. 

417/15, ost. plocha - silnice o výměře 67 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava (ul. Bohumínská x 

ul. Hladnovská) 

se společností 

BYSTROŇ Group a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 278 00 466 

na dobu 29 dnů ode dne účinnosti této smlouvy a za účelem využití části pozemku jako 

pracovní manipulační plocha včetně umístění lešení ke stavbě ubytovacího zařízení, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 
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o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to p.p.č. 

417/15, ost. plocha - silnice o výměře 67 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava (ul. Bohumínská x 

ul. Hladnovská), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 40 
Návrh na budoucí koupi vodovodního řadu v k. ú. Stará Plesná, obec 
Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Ing. P.D.            
a smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 
  
Usnesení číslo: 08272/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o budoucí koupi vodovodního řadu PE 100 D 90 v celkové předpokládané délce 170 m, který 

bude uložen v pozemcích v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 1A, 1B, a to: 

- parc. č. 861/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 861/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 884/13 - orná půda, 

- parc. č. 859 - trvalý travní porost, 

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

s budoucím prodávajícím 

Ing. XXXXX XXXXba, datum narození XX XX XXXX, 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXva, 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč 

Stavební objekt bude vybudován v rámci stavby “Inženýrské sítě pro výstavbu RD na p.          

č. 884/13, k. ú. Stará Plesná”. 

  

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. 884/13 – orná půda 

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 
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XXXXX XXXXba, datum narození 4X XX XXX9, 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) 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. 859 – trvalý travní porost 

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

Ing. XXXX XXXXXXka, datum narození XXX XX XXXX, 

bydliště XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXX XXXXXX X XXXtek, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXX XXXXXXXa, datum narození XXX XXX XXX1, 

bydliště XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXá, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXXX XXXXXXXXvá, datum narození XXX XX XXX5, 

bydliště XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXná, 

podíl ve výši 2/3, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti                
a smlouvy o zřízení služebnosti na straně vlastníka 
  
Usnesení číslo: 08273/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

evid. č. 0299/2016/MJ ze dne 16. 2. 2016 

s budoucím oprávněným: 
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Ing. XXXXXXX XXXXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

X XXXřeh, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby dešťové kanalizace, vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace 

k pozemku: 

p. p. č. 894/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

V-PODLAHY, s.r.o. 

se sídlem Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 75501 

IČO 253 74 745, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby dešťové kanalizace k pozemkům: 

p. p. č. 412/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 958/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711,   

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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RM_M 42 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o využívání sportoviště 
  
Usnesení číslo: 08274/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o využívání sportoviště mezi statutárním městem 

Ostrava 

a 

společností FC Baník Ostrava, a.s., 

se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

IČO: 64610128, 

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového  

rozhodoval o uzavření smluv o využívání sportoviště na základě smlouvy o smlouvě budoucí  

o využívání sportoviště dle bodu 1) tohoto usnesení a v souladu s podmínkami 

specifikovanými ve smlouvě o smlouvě budoucí o využívání sportoviště 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o využívání sportoviště mezi statutárním městem Ostrava 

a 

společností FC Baník Ostrava, a.s., 

se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

IČO: 64610128, 

dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh - uzavření smlouvy o výpůjčce (k. ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 08275/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce s právnickou osobou 

Event media s.r.o., IČO: 24269573 

se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, 

jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova čp. 1803, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, místnosti uvedené v příloze 

č. 1 smlouvy o výpůjčce, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za účelem využití výlučně k uspořádání akce pod názvem “Winter run Ostrava”, na dobu 

určitou od 26. do 27. 1. 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s  tím, aby právnická osoba Event media s.r.o., IČO: 24269573, užívala pozemek parc. č. 

980/1 a části pozemku parc. č. 988/2 (průchody v budově čp. 1803, vyznačené v příloze č. 1 

předloženého materiálu-budova Radnice města Ostravy), vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, (Prokešovo náměstí), dne 27. 1. 2018 v době od 1000 do 2000 hod, za účelem 

uspořádání akce pod názvem “Winter run Ostrava” 

  

 
RM_M 50 
Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08276/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb., s těmito 

bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, 

spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je bytový dům č.p. 3039 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

bytová jednotka číslo: 

3039/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8968/174204, do SJM XXXXXXXX XXXXXXXX nar. XXXXXXXXX a XXXX 

XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba bytem XXXXX XXXXX XXX XXX 

XXXXXXX za kupní cenu 729.158,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 

předloženého materiálu 

3039/2, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3732/174204, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem 

XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 299.978,00 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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3039/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6176/174204, do vlastnictví XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 510.200,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/4, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3314/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 265.462,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6243/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 533.967,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8479/174204, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXX nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 736.398,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

9718/174204, do XXX XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX, 

nar. XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX XX, Ostrava za kupní cenu 

833.490,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3039/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

5158/174204, do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX 

bytem XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 433.561,10 Kč, dle vzoru 

kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6283/174204, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 537.347,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/10, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

9202/174204, do XXX XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX a XXXXXXXX 

XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX 

za kupní cenu 740.159,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 

3039/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

9709/174204, do XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX a XXXX 

XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, oba XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX 

za kupní cenu 832.950,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 
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3039/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

5158/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 433.561,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6283/174204, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXXX nar. XXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 537.347,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/14, podíl na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 

9954/174204, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 854.240,80 Kč, dle vzoru 

kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

3039/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3796/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 312.802,10 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/17, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

5147/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 432.901,10 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/18, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6284/174204, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXX XX, Ostrava za kupní cenu 537.325,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/19, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

11950/174204, do XXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX a XXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX 

XXX XX, Ostrava za kupní cenu 1.035.156,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou 

č. 2 předloženého materiálu 

3039/20, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6103/174204, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 519.542,10 Kč, dle vzoru 

kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/21, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7185/174204, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 616.009,80 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb., s těmito 

bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, 

spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 126/16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je bytový dům č.p. 3038 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

Bytová jednotka číslo: 

3038/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7886/99379, do XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX a XXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX oba trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 676.194,00 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3038/2, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8024/99379, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu       

694.608,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3038/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8012/99379, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

692.245,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3038/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6300/99379, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, zastoupena 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX za kupní 

cenu 539.739,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3038/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3336/99379, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXX X XXXXXXX, za kupní cenu 

282.098,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3038/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8012/99379, do XXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX a XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 692.245,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3038/9 , podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6373/99379, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

545.043,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou 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, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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3038/10 , podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3336/99379 do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX za kupní cenu 282.098,00 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3038/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8042/99379, do XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 689.503,40 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3038/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7130/99379, do vlastnictví XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

610.181,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3038/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3626/99379, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX za kupní cenu 

282.098,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3038/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

9041/99379, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX             

za kupní cenu 789.926,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb., s těmito 

bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, 

spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je bytový dům č.p. 3037 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

Bytová jednotka číslo: 

3037/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7725/103453, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

664.365,10 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/2, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3313/103453, do vlastnictví  XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX 

XXXXXXXX za kupní cenu 265.766 Kč, 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, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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3037/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

4949/103453, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

422.901 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/4, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7787/103453, do XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX   

a XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX XXXX za kupní cenu 672.221,10 Kč, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3037/6, podíl na společných částech domu spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6587/103453, do XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX                  a 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 563.988  

Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3037/7, podíl na společných částech domu   a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7787/103453, do XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX 

XXXX XXX XX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX  za kupní cenu 672.221,10 Kč, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3037/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3360/103453, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX za kupní 

cenu 285.400 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ,                        

do vlastnictví XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX za kupní cenu 563.987,50 Kč, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/10, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7793/103453, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX za kupní cenu 663.649,10 Kč, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3360/103453, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

285.400 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6589/103453, do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX za kupní cenu 

561.503,50 Kč, 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, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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3037/13, podíl na společných částech domu   a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8275/103453, do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 

695.457,10 Kč, dle přílohy č. 1předloženého materiálu 

3037/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3629/103453, do XXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 313.412 Kč, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3037/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7510/103453, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

647.510,40 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb., s těmito 

bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, 

spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je bytový dům č.p. 3036 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

Bytová jednotka číslo: 

3036/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6294/99476, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

539.155,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3036/2, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

2979/99476, do vlastnictví XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX,           

za kupní cenu 265.766  Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3036/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6761/99476, do vlastnictví XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX,            

za kupní cenu 582.464,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3036/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3348/99476, do XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX a XXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 283.154 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

který je přílohou č. 2 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, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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3036/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8047/99476, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXX XX XXX XX XXXXXXX za kupní cenu 695.325,10 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3036/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6379/99476, do XXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX a XXXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 546.650,00 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3036/8, podíl na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 3348/99476, 

do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X 

XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX, za kupní cenu 283.154 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3036/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8047/99476, do vlastnictví  XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, za kupní cenu 

695.325,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3036/10, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6379/99476, do vlastnictví  XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX,            

za kupní cenu 544.850,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3036/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3348/99476, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

283.154 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3036/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8047/99476, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX X XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX za kupní cenu 688.263,40 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3036/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7153/99476, do XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX a XXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 616.262,40 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3036/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3628/99476, do vlastnictví  XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

313.359,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou 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, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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3036/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8708/99476, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

752.205,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb., s těmito 

bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, 

spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 126/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

bytový dům č.p. 3035 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

Bytová jednotka č: 

č. 3035/1 , podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8640/212626, do XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXX 

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 759.315,80 Kč dle 

vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3035/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3528/212626, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXX za kupní cenu 278.427,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

  

3035/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8525/212626, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XX 

XXXXXX XXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, za kupní 

cenu 746.565,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3545/212626, do vlastnictví XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXX             

za kupní cenu 298.200,00  Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3035/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6260/212626, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX             

za kupní cenu 541.653.80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3035/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3590/212626, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X za kupní 

cenu 300.123, 80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou 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, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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3035/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3527/212626, do XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a IXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 297.099,80 Kč dle 

vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3035/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6260/212626, do XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 546.653.80 Kč dle 

vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3035/17, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3590/212626, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní 

cenu 300.123, 80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/18, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3545/212626, do XXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX                             

a XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX za kupní cenu 298.179,80 Kč dle vzoru 

kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3035/19, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6333/212626 do vlastnictví XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

549.328.80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/22, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3590/212626, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX za kupní cenu 

300.123, 80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/23, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3529/212626, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX za kupní 

cenu 297.275,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/24, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6333/212626, do vlastnictví XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 544.328.80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, 

který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/26, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3880/212626, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

326,553,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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3035/27, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3892/212626 do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX            

za kupní cenu 327.609,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3035/28, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7141/212626, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX            

za kupní cenu 615.462,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

  

6) souhlasí 

  
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb., s těmito 

bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, 

spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 126/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

bytový dům č.p. 3034 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

Bytová jednotka č. 

3034/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7891/121257, do XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX a XXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 681.676,80 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3034/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6302/121257, do XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX a XXXX 

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 545.093,80 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3034/4, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3336/121257, do XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX a XXXX 

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 285.107,80 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3034/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8016/121257, do spoluvlastnictví XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX a XX XXX XXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 689.762,80 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3034/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6302/121257, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
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XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX          

za kupní cenu 549.893,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3034/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3336/121257, do vlastnictví XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 

285.107,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3034/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8016/121257, do XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX a XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX trvale bytem Horní 3034/104,          

700 30 Ostrava-Bělský Les 691.024,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 

předloženého materiálu 

3034/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6376/121257, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXX,          

za kupní cenu 551.605,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3034/10, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3336/121257, do vlastnictví XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX           

za kupní cenu 285.107,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3034/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8053/121257, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

694.280,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3034/12 , podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6376/121257, do XXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX a XXXX XXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 545.245.80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který 

je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3034/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3336/121257 do vlastnictví XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX za kupní cenu 

285.107,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3034/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8053/121257, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

686.930,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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3034/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7149/121257, do podílového spoluvlastnictví XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 616.452,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který 

je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3034/16, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3628/121257 do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX          

za kupní cenu 311.748, 80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3034/17, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8731/121257, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 752.765,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je 

přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

7) souhlasí 

  
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb., s těmito 

bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, 

spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

bytový dům č.p. 3030 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

Bytová jednotka č. 

3030/23, podíl na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 

5533/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 

cenu 462 205,00 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

3030/42, podíl na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 

5800/321998, do XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX                          

a XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 499 530,00 Kč dle 

vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

8) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh prodat nemovitosti dle bodů 1) - 7) tohoto usnesení zastupitelstvu města             

k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 46 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev.č. 1234/2016/MJ  
na pozemek v k. ú. Mošnov, v PZ zóně Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 08277/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. 1234/2016/MJ ze dne 27. 4. 2016 

mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Vítkovice – výzkum a vývoj – 

technické aplikace a. s., se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava,                            

IČO: 276 77 257 dle přílohy č.4 předloženého materiálu za podmínky udělení souhlasu                      

s uzavřením tohoto dodatku správce programu – Ministerstva průmyslu a obchodu ČR               

s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

udělit předchozí písemný souhlas se zcizením pozemku p. p. č. 802/83 v k.ú. Mošnov, obce 

Mošnov formou rozdělením odštěpením sloučením, a to za podmínky, že 

-  předmětem odštěpení bude : 

a) pozemek p.p. č. 802/83 v k.ú. Mošnov, obce Mošnov a 

b) všechna práva a povinnosti, která vyplývají z kupní smlouvy ev. č. 1234/2016/MJ  ze dne 

27. 4. 2016 mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Vítkovice – výzkum           

a vývoj – technické aplikace a. s. , se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, 

IČO: 276 77 257, včetně jejího dodatku č.1, který bude uzavřen mezi společností Vítkovice – 

výzkum a vývoj – technické aplikace a. s. a statutárním městem Ostrava, to vše v rozsahu 

uvedeném v přílohách č. 3, 4 předloženého materiálu a 

c) všechna práva a povinnosti z územního rozhodnutí č.j. 10776/2016/Han OSÚP-1157/2016/7 

ze dne 19.1.2017, vydaného Městským úřadem Příbor, odborem stavebního řádu a přestupků,               

a stavebního povolení č.j. 2022/2017/Han OSÚP-404/2017/3 ze dne 23.3.2017, vydaného 

Městským úřadem Příbor, odborem stavebního řádu a přestupků, které nabylo právní moci dne 

11.4.2017, 

- nástupnickou společností bude obchodní společnost Maestoso Advanced Materials a.s.,             

IČO:   01893475, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 
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- ke kterému dojde v rámci přeměny společnosti Vítkovice – výzkum a vývoj – technické 

aplikace a. s.,   

- udělení souhlasu správce programu – Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se zcizením   

pozemku formou rozdělení odštěpením, 

dle přílohy č. 5 předloženého  materiálu 

  

3) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 49 
Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým věcem v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská) 
  
Usnesení číslo: 08278/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

 o koupi spoluvlastnických podílů k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

a to: 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k pozemku parc. č. 1884/2, 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 ke stavbě bez čp/če, nacházející se na pozemku parc. 

č. 1884/2 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k pozemku parc. č. 1884/1 

od XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, bytem 

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX 

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 872.500,- Kč 

a doporučuje uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 
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Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě 

  

2) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 4 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Prodloužení VO na ul. F. a A. Ryšových, Ostrava - Svinov” 
  
Usnesení číslo: 08279/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Prodloužení VO na ul. 

F. a A. Ryšových, Ostrava - Svinov” mezi vlastníkem: 

Asental Land, s.r.o. 

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

IČO: 27769143 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 2989 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Prodloužení VO na ul. 

F. a A. Ryšových, Ostrava - Svinov” mezi vlastníkem: 

Povodí Odry, státní podnik 

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 3412, parc.č. 3413/2               
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a parc.č. 3414/2 v k.ú.Svinov, obec Ostrava  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní 
č. 2425/2013/OI/LPO ze dne 20.9.2013 ke stavbě “Dětské dopravní hřiště 
v areálu ZŠ Bílovecká ve Svinově” 
  
Usnesení číslo: 08280/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 2425/2013/OI/LPO ze dne 

20.9.2013 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava,              

IČO 00845451 a Ing. Romanem Fildánem, místo podnikání: Na Stuchlíkovci 738, 735 14 

Orlová - Lutyně, IČO: 75379007 na zpracování dokumentace změny stavby před dokončení  na 

investici “Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká ve Svinově” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce násosek Důlňák - Les”, poř. č. 205/2017 
  
Usnesení číslo: 08281/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07615/RM1418/107 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Rekonstrukce násosek Důlňák - Les”, v k. ú. 

Vratimov, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

IČO: 150 53 695 

za cenu nejvýše přípustnou 24.298.003,52 Kč bez DPH. 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Příprava Městského stadionu na IAAF Continental 
Cup - Ostrava 2018” 
  
Usnesení číslo: 08282/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce “Příprava Městského stadionu na IAAF 

Continental Cup - Ostrava 2018” konaného dne 9.1.2018 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru zhotovitele a o uzavření smlouvy, dle přílohy 

č.3 předloženého materiálu, na realizaci díla na akci “Příprava Městského stadionu na IAAF 

Continental Cup - Ostrava 2018”  s účastníkem, který předložil svou nabídku pod pořadovým 

číslem 2: 

SPORT Construction a.s., Jindřišská 2092/28, Nové Město,  110 00 Praha 1 

IČO: 27752771 

za cenu nejvýše přípustnou 11.702.806,36 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Demolice budovy hrubých česlí ČOV Třebovice” poř. 
č. 5/2018 
  
Usnesení číslo: 08283/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavební akce “Demolice budovy hrubých česlí ČOV Třebovice” v k.ú. Třebovice ve Slezsku, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SUBLAND - TECH s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 
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za cenu nejvýše přípustnou 1.724.909,49 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Záchytná parkoviště Jeremenko - PD, IČ, AD”, poř. č. 
232/2017 
  
Usnesení číslo: 08284/RM1418/115 

(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 vypracování projektových 

dokumentací a plánů BOZP včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění 

pravomocných územních rozhodnutí a stavebních povolení a výkonu autorského dozoru po 

dobu realizace staveb “Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko - ul. Moravská, ul. Místecká”  

a “Záchytné parkoviště Jeremenko ul. Výstavní” v k.ú. Vítkovice a k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

členové: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

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

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

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
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náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

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

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Bilan - odbor strategického rozvoje 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 14 
Stavebně-technický průzkum objektu na ul. Stodolní, navazujícího        
na objekt bývalých městských jatek, v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08285/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebně-

technického průzkumu objektu na ul. Stodolní, navazujícího na objekt bývalých městských 

jatek, v k. ú. Moravská Ostrava, a vypracování odborného posudku se zhotovitelem: 

MARPO s.r.o., se sídlem 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 41033078 

za cenu nejvýše přípustnou 282.400,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 1 
Projednání stížnosti na činnost Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 08286/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
stížnost ze dne 3. 12. 2017 adresovanou radě města, na činnost Zoologické zahrady Ostrava, 

Příspěvkové organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a odborné vyjádření 

Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace k předmětné stížnosti dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi na stížnost ze dne 3. 12. 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí zaslat 

stěžovatelce odpověď dle bodu 2) a přílohy 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 04.02.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 2 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 08287/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
80 

  
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 každého           

z jednotlivých darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické zahrady 

Ostrava,  příspěvkové  organizace  se sídlem Michálkovická 197, 710 00  Slezská  Ostrava,   

IČO: 00373249 

  

2) ukládá 
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náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 05.02.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 19 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů  
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace            
v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 08288/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 1789/ZM1418/27 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Ostravy                 

v celkové výši 515 000 Kč fyzickým osobám uvedeným ve smlouvách v přílohách č. 1, 2, 3,            

a 4 předloženého materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” a o uzavření příslušných 

smluv o zápůjčce dle přílohy č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu mezi statutárním městem 

Ostrava a shora uvedenými fyzickými osobami 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

-snižují běžné výdaje: 

§ 3713, pol. 5660, ORJ 190 ......................................................... o 515 tis. Kč 

-zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu: 

§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 ......................................................... o 515 tis. Kč 

  

3) ukládá 
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náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 45 
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby výukového 
areálu v Bělském lese 
  
Usnesení číslo: 08289/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby výukového areálu v Bělském lese v roce 2018 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

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

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 1.500.000,- Kč bez DPH (1.815.000,- Kč vč. DPH) 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

  § 1031, pol. 5171, ORJ 190, ORG 9503......................... o 1 730 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje        

  § 1031, pol. 5169, ORJ 190, ORG 9503 .........................o 1 730 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 48 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší právnické osobě Gymnázium, základní škola             
a mateřská škola Hello s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08290/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší ve výši 500.000 Kč právnické osobě: Gymnázium, základní škola a mateřská škola 

Hello s.r.o., IČO: 26829690, se sídlem Čs. exilu 491/23, 708 00  Ostrava-Poruba dle 

přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy     

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší s výše 

uvedenou právnickou osobou dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 ................. o 500 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 

§ 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 ................. o 500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) a 2) k rozhodnutí a schválení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_VZ 4 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na školení interních auditorů 
environmentálního managementu ISO 14001 
  
Usnesení číslo: 08291/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na školení interních auditorů systému 

environmentálního managementu dle ISO 14001 právnickou osobou CERT Kladno, s.r.o., 

IČO: 49550721, se sídlem Huťská 229, 27201 Kladno 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření příslušné příkazní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu na školení 

interních auditorů systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016         

u právnické osoby: CERT Kladno, s.r.o., IČO: 49550721, se sídlem Huťská 229, 27201 Kladno 

za cenu nejvýše přípustnou 24.200 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

•  

zvyšuje se financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ...............................................................   25 tis. Kč 

•  

zvyšují se běžné výdaje 

§ 6171, pol. 5167, ÚZ 1030, ORG 0000190000000, ORJ 190 ............... 25 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 5 
VZMR Technická podpora aktivních zařízení CISCO se spol. ALEF NULA 
  
Usnesení číslo: 08292/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

podpory se spol. ALEF NULA, a.s. se sídlem U Plynárny 1002/97, 101 00, Praha,                

IČO: 61858579 za cenu nejvýše přípustnou 731.754,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Objednávka časových razítek 
  
Usnesení číslo: 08293/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky 1 mil. kusů kvalifikovaných časových razítek za celkovou cenu             

150 000,- Kč bez DPH vůči státnímu podniku Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 

909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 20.02.2018 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 47 
Zpráva o jednání zástupců SMO a společnosti Veolia Energie ČR, a.s       
v návaznosti na Memorandum o spolupráci mezi Veolia Energie ČR, a.s. 
a statutárním městem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08294/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
29 
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k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
Zprávu o jednání zástupců SMO a společnosti Veolia Energie ČR, a.s v návaznosti                        

na Memorandum o spolupráci mezi Veolia Energie ČR, a.s. a statutárním městem Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

nesouhlasit s nárůstem cen tepelné energie v Ostravě 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. zaslat společnosti Veolia 

Energie ČR, a. s. nesouhlasné stanovisko statutárního města Ostravy s nárůstem ceny tepla 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit bod 2) svého usnesení č. 1082/ZM1418/17 ze dne 25.05.2016 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu  města 

uložit náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., předkládat zastupitelstvu města 

Zprávu o jednání zástupců statutárního města Ostravy a společnosti Veolia Energie ČR, a.s        

v návaznosti na Memorandum o spolupráci uzavřené mezi společností Veolia Energie ČR, 

a.s. a statutárním městem Ostrava 

  

6) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., předložit zastupitelstvu města zprávu 

o jednání zástupců SMO a společnosti Veolia Energie ČR, a.s. v návaznosti na Memorandum      

o spolupráci mezi Veolia Energie ČR, a.s. a statutárním městem Ostrava s nesouhlasem            

s nárůstem ceny tepla a body 2), 3), 4) a 5) tohoto usnesení  
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 Vyřizuje: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., T: 31.01.2018 

 náměstkyně primátora 

  
 

RM_M 21 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 08295/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR 

na pol. 4116, org. 95000000, ÚZ 104113013 o 123 tis. Kč 

                                               ÚZ 104513013 o 1 047 tis. Kč 

z v y  š u j e  účelová rezerva na odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

na § 4349, pol. 5909, org. 95000000, ÚZ 104113013 o 123 tis. Kč 

                                                            ÚZ 104513013 o 1 047 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 22 
Úprava rozpočtu r. 2018 
  
Usnesení číslo: 08296/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Poruba ve výši 14 000 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování akce “Komunitní 

centrum VŠICHNI SPOLU” 
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b) Slezská Ostrava ve výši 2 297 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování akce “Snížení 

energetické náročnosti MŠ Ostrava-Muglinov, Keramická 8/23” 

c) Slezská Ostrava ve výši 4 266 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování akce “Snížení 

energetické náročnosti tělocvičny a krčku ZŠ v Ostravě-Kunčičkách, pracoviště Škrobálkova 

300/51 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, §  5522, pol. 5139, ÚZ 92, org. 8155 o 3 tis. Kč 

                                             pol. 5137, ÚZ 92, org. 8155 o 52 tis. Kč  

na § 3745, pol. 5166, ORJ 190 o 121 tis. Kč (C.7.) 

(C.8.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, org. 97000000 o 20 tis. Kč 

                                                             org. 97000000, ÚZ 112100000 o 12 tis. Kč 

                                                                                       ÚZ 112500000 o 68 tis. Kč   

- kapitálové výdaje 

na § 5522, pol. 6122, ORJ 230, ÚZ 95, org. 8155 o 91 tis. Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 121, § 5511, pol. 6121, ÚZ 1020 o 921 tis. Kč 

                                            pol. 6121 o 1 000 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3242 o 360 tis. Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 100, § 2219, pol. 6122, org. 3240 o 1 200 tis. Kč 

                               § 2271, pol. 6121, org. 3241 o 290 tis. Kč  

                               § 2212, pol. 6121, org. 3243 o 80 tis. Kč 

(C.5.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6121, org. 8323 o 15 000 tis. Kč 

                                            pol. 6142 o 2 000 tis. Kč  

na § 5311, pol. 6121, ORJ 270 o 1 200 tis. Kč (C.6.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 605 o 14 000 tis. Kč (E.1.) 

                                                                   org. 603 o 2 297 tis. Kč (E.2.) 

                                                                   org. 603 o 4 266 tis. Kč (E.3.)  

z v y š u j e  financování 

na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1020 o 921 tis. Kč (C.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 190 o 121 tis. Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 95, org. 8155 o 146 tis. Kč (C.1.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 1 000 tis. Kč (C.2.) 
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na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 360 tis. Kč (C.3.) 

                                                                   o 1 570 tis. Kč (C.4.) 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 17 000 tis. Kč (C.5.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 1 200 tis. Kč (C.6.) 

s n i ž u j e  

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 14 000 tis. Kč (E.1.) 

                                                  o 2 297 tis. Kč (E.2.) 

                                                  o 4 266 tis. Kč (E.3.) 

- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 100 tis. Kč (C.8.) 

Městský obvod Poruba (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 14 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx, org. 0508786000000 o 14 000 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (E.2., E.3.) 

- zvýší převody mězi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 2 297 tis. Kč 

                                                                 o 4 266 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Snížení energetické náročnosti MŠ Ostrava-Muglinov, 

Keramická 8/23 

na § 3111, pol. 612x, ÚZ xxxxxxxx, org. 0310275000000 o 2 297 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Snížení energetické náročnosti tělocvičny a krčku ZŠ v O-

Kunčičkách, pracoviště Škrobálkova 300/51 

na § 3113, pol. 612x, ÚZ xxxxxxxx, org. 0310276000000 o 4 266 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 3 
Výměna a přemístění kamer na vybraných křižovatkách pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08297/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na přemístění kamer na vybraných křižovatkách, a to za 

cenu 384.825,- Kč bez DPH společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 

Ostrava-Přívoz, IČO: 258 57 568 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru dopravy 

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

objednávky 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 23.02.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením “Zajištění výuky           
a výcviku žáků” 
  
Usnesení číslo: 08298/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku 

žáků na dětském dopravním hřišti při Základní a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 

20, příspěvková organizace v roce 2018 s příspěvkovou organizací: 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

IČO: 709 44 652 se sídlem Alberta Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

za cenu nejvýše přípustnou 263 844,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 1 a č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku 

žáků na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, 

příspěvková organizace v roce 2018 s příspěvkovou organizací: 
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Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace 

IČO: 709 84 662 se sídlem Ukrajinská 1530/4, 708 00 Ostrava-Poruba 

za cenu nejvýše přípustnou 59 400,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku 

žáků na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava, Hornická 43A, příspěvková 

organizace v roce 2018 s příspěvkovou organizací: 

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace 

IČO: 709 34 011 se sídlem Hornická 2679/43a, 702 00 Moravská Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 45 000,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

zabezpečit všechny potřebné úkony těchto veřejných zakázek malého rozsahu uvedených           

v bodech 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 23.02.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_VZ 2 
Provádění kontrolní činnosti na stávajících rozvodech plynovodů             
a přípojek v areálu bývalé nemocnice Zábřeh - Syllabova v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 08299/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  zadání  veřejné  zakázky  malého rozsahu společnosti HOMOLA a.s.,Vratimovská 624/11, 

718 00 Ostrava, IČO: 26792770 na provádění kontrolní činnosti na stávajících rozvodech 

plynovodů a přípojek v areálu bývalé fakultní nemocnice v Ostravě Zábřehu, Syllabova v roce 

2018 za cenu nejvýše přípustnou ve výši   198 000,--  Kč bez DPH  
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2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.01.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 3 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace ke zrušení septiku Archivu města Ostravy, Špálova 19, 
Ostrava - Přívoz 
  
Usnesení číslo: 08300/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace ke zrušení 

septiku Archivu města Ostravy, Špálova 19 v Ostravě - Přívoze  za cenu nejvýše 

přípustnou 15.000 Kč bez DPH společnosti Středisko speciálních činností, spol. s r.o.,               

IČO 41033515 se sídlem 28. října 1142/168, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory 

  

 
RM_VZ 8 
Výměna vadného parního výměníku v budově Nové radnice 
  
Usnesení číslo: 08301/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu vadného parního výměníku v budově 

Nové radnice za cenu nejvýše přípustnou 149.680,- bez DPH firmě IGB Holding, a.s.,           

IČO 60792434, se sídlem Stodolní 851/4, Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.01.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 11 
Návrh Smlouvy o centralizovaném zadání a návrh Zadávací 
dokumentace na nákup kancelářských potřeb a papíru pro statutární 
město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem 
Ostrava, popřípadě městskými obvody 
  
Usnesení číslo: 08302/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
aby společnost Tender Systems s.r.o. provedla jménem statutárního města Ostrava úkony 

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

pozdějších změn a doplňků, vztahující se k veřejné zakázce na nákup kancelářských potřeb         

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

Ostrava, popřípadě městskými obvody, na základě podmínek stanovených v zadávací 

dokumentaci dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
vzor “Smlouvy o centralizovaném zadání” upravující vzájemná práva a povinnosti centrálního 

zadavatele a pověřujícího zadavatele v souvislosti s realizací veřejné zakázky na kancelářské 

potřeby a papír pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním 

městem Ostrava, popřípadě městskými obvody, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na nákup kancelářských potřeb a papíru pro statutární 

město Ostrava, právnické osoby zařízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě 

městskými obvody, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku kancelářských 

potřeb a papíru pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním 

městem Ostrava, popřípadě městskými obvody  

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 81/81  
  

RM_VZ 13 
Návrh smlouvy o dodávce tepelné energie pro Hospodářský pavilon, 
Ostrčilova 4 
  
Usnesení číslo: 08303/RM1418/115 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie 

mezi odběratelem: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 

a dodavatelem 

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

IČO 451 93 410 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
 


